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1. PRESENTACIÓN DO PROXECTO
1.1 PERFIL DO CENTRO
DATOS DO CENTRO
Centro

IES Viós

Enderezo: rúa A Poceira
CP: 15318

Teléfono:

Localidade: Abegondo
Fax:

Provincia: A Coruña

Correo electrónico de contacto:

PERFIL:

DEPARTAMENTO DE LINGUA ESTRANXEIRA:

María Elena Fernández Rama

CARACTERÍSTICAS DOS ALUMNOS:
En xeral, trátase de alumnos que escolleron francés como optativa.
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RECURSOS DISPOÑIBLES:
Canon de proxección e ordenador de uso docente na aula

1.2 PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESCOLARES E COMPLEMENTARIAS. ATENCIÓN Á
DIVERSIDADE
Posibilidade de ver alguna obra de teatro en francés.
Con todo, no proxecto PARACHUTE recoméndanse polo menos tres plans de interese
pedagóxico fundamental.

1.2.1 Medidas previstas para estimular o interese e o hábito da lectura e da comprensión
escrita e oral: Plan lector de Santillana Français.
Dentro da competencia clave lingüística, a comprensión de textos escritos non debería
limitarse á lectura dos textos proporcionados polo método, nin tampouco aos textos que o
método convida a buscar a modo de documentación. A lectura de textos máis extensos, de
obras creadas para fomentar o pracer de ler debe formar parte da aprendizaxe: por unha
banda, ler <<historias>> permitiralles aos alumnos comprobar que o que aprenderon ten un
sentido real fóra da aula e motivaraos. E por outro, comprobarán que a lingua estranxeira non
só é útil, senón que pode ser fonte de goce.
Mentres o seu nivel non lles permita abordar textos auténticos da literatura francófona para
mozos, propómoslles elixir títulos da colección ÉVASION, LECTURES EN FRANÇAIS FACILE, cuxa
estrutura respecta a programación de contidos da colección PARACHUTE.
En paralelo ao nivel 1 de PARACHUTE, recomendamos as ficcións orixinais do nivel INTRO (A1):
A partir do final do primeiro trimestre: Jojo ou Chiens et chats.
A partir do final do segundo trimestre: C'est chouette, a vie! ou L'arc-en ciel.
Ao final do ano, lerán calquera destes títulos e, se teñen facilidade, poderán abordar os títulos
do nivel 1, en particular: Dans la maison bleue, Concert en Bretagne.

1.2.2 Plan de reforzo e recuperación
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O segundo plan recomendable é o relacionado coa avaliación continua e formativa. En
calquera momento da aprendizaxe, antes de que se enquiste calquera posible problema e polo
menos despois de cada avaliación, os alumnos deberían de seguir un plan de reforzo das súas
competencias, de <<remediación>> dos seus puntos fracos: este poderase construír, a nivel
individual ou colectivo, a partir do BANCO DE ACTIVIDADES contido no XERADOR DE
AVALIACIÓNS.

1.2.3 Plan para a diversidade
Independentemente de que certos alumnos da clase experimenten dificultades, e de que
outros se poidan adaptar a un ritmo máis sostido, é recomendable proporlle á clase (ou a parte
da mesma) actividades diferentes. Para dinamizar o grupo e ampliar horizontes, recalcamos o
interese de:
-

Os vídeos que están incrustados na VERSIÓN DIXITAL de PARACHUTE.

-

Os recursos adicionais <<PLUS>>:
o

BANCO DE IMAXES DIXITAIS, para facer mil xogos ou actividades creativas
baseadas en vocabulario;

o

XOGOS PARA TBI, para repasar de maneira lúdica os contidos de vocabulario e
gramática;

o

CANCIÓNS TRADICIONAIS, con karaoke , para traballar a fonética e compartir
cos nenos franceses un legado sociocultural imprescindible;

o

FICHAS INTERDISCIPLINARES, para ver como se poden descubrir temas doutras
materias en francés.

1.3 MATERIAL PEDAGÓXICO SELECCIONADO
PARACHUTE é un método de francés organizado en 4 niveis destinado a alumnos de
secundaria, debutantes ou falsos debutantes se estes comezaron a súa aprendizaxe durante a
última etapa de primaria. É apropiado para desenvolver convenientemente un programa de
ensino-aprendizaxe para os alumnos da ESO, de acordo coas especificacións da LOMCE.
PARACHUTE propón unha distribución dos contidos que cobre ao redor de 70 horas por nivel.
O primeiro nivel do método ten como obxectivo a adquisición do nivel A1 fixado polo Marco
Europeo Común de Referencia; nivel que poderá ser obxectivamente certificado polo DELF A1.
PARACHUTE 2 e 3 permitirán adquirir os coñecementos correspondentes ao nivel A2.
PARACHUTE 4 profundará nestes contidos e permitirá comezar a adquirir os contidos que se
corresponden co nivel B1.
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2. REFERENCIAS: ELEMENTOS DO CURRÍCULO E MARCO COMÚN EUROPEO DE
REFERENCIAPARA AS LINGUAS
A Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa define currículo como a regulación dos
elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das
ensinanzas. Especifica ademais que estará integrado polos seguintes elementos: obxectivos,
competencias, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables e
metodoloxía didáctica.
2.1. OBXECTIVOS DE CICLO E CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Os obxectivos expostos para o primeiro ciclo da ESO na área de segunda lingua estranxeira
tradúcense nun currículo básico que, integrando todos os aspectos que conforman a
comunicación lingüística, se estrutura en catro bloques correspondentes ás distintas
actividades da lingua, tal como estas se describen no MCER: comprensión e produción
(expresión e interacción) de textos orais e escritos.
Os contidos previstos concrétanse en criterios de avaliación, que son referentes específicos
para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que os
alumnos deben lograr, tanto en coñecementos como en competencias; responden ao que se
quere conseguir en cada materia.
No relativo á competencia comunicativa, que constitúe o corazón da materia segunda lingua
estranxeira, os criterios de avaliación para o 1º ciclo da ESO (BOE do 3 de xaneiro de 2015) son
os seguintes.

Bloque 1. Comprensión de textos orais
Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a información máis importante en textos
orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados
a velocidade lenta, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de temas xerais ou do propio
campo de interese nos ámbitos persoal, público, e educativo, sempre que as condicións
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o devandito.
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os
puntos principais ou a información máis importante do texto.
Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer), condicións de vida
e contorna, relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz, contacto visual), e
convencións sociais (costumes, tradicións).
Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto (p. ex. unha petición
de información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos seus expoñentes máis
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frecuentes, así como patróns discursivos de uso común relativos á organización textual
(introdución do tema, cambio temático e peche textual).
Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así como os seus
significados xerais asociados (p. ex. estrutura interrogativa para facer unha suxestión).
Recoñecer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de
temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e inferir do contexto, con apoio
visual, os significados de palabras e expresións que se descoñecen.
Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer
os significados e intencións comunicativas xerais relacionados cos mesmos.

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción
Producir textos breves e suficientemente comprensibles, tanto en conversacións cara a cara
como por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe
moi sinxela, en que se dá, solicita e intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se produzan interrupcións ou
vacilacións, se fagan necesarias as pausas e a reformulación para organizar o discurso e
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que se lle repita ou reformule o
devandito.
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais breves en
forma de monólogo ou de diálogo e de estrutura moi simple e clara, utilizando, entre outros,
procedementos como a adaptación da mensaxe aos recursos de que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de elementos.
Incorporar á produción do texto oral en forma de monólogo ou de diálogo os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento
e convencións sociais, actuando coa suficiente propiedade e respectando as normas de
cortesía máis importantes nos contextos respectivos.
Levar a cabo as funcións principais demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes das devanditas funcións e os patróns discursivos sinxelos de uso
máis común para organizar o texto.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia (repetición léxica, elipses, deíxe persoal,
espacial e temporal, xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais de uso moi
frecuente).
Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información e opinións
breves, sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. Pronunciar e entoar de maneira
suficientemente comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia esporádicos, e os interlocutores teñan que solicitar repeticións ou
aclaracións. Manexar frases curtas e fórmulas para desenvolverse de maneira suficiente en
breves intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o
discurso para buscar palabras ou articular expresións e para reparar a comunicación.
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Interactuar de maneira simple en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas
ou xestos simples para tomar ou manter a quenda de palabra, aínda que poidan darse
desaxustes na adaptación ao interlocutor.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos
Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e información importante en textos, tanto
en formato impreso como en soporte dixital, breves e ben estruturados escritos nun rexistro
neutro ou informal, que traten de asuntos habituais en situacións cotiás, de aspectos
concretos de temas de interese persoal ou educativo, e que conteñan estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os
puntos máis relevantes e información importante do texto. Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá
(hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, condicións de vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito público), e convencións
sociais (costumes, tradicións).
Distinguir a función ou funcións comunicativas máis importantes do texto e un repertorio dos
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos sinxelos de uso común
relativos á organización textual (introdución do tema, cambio temático e peche textual).
Aplicar á comprensión do texto os constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de
uso frecuente na comunicación escrita, así como os seus significados xerais asociados (p. ex.
estrutura interrogativa para facer unha suxestión).
Recoñecer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de
temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e inferir do contexto, con apoio
visual, os significados de palabras e expresións que se descoñecen.
Recoñecer as principais convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como
abreviaturas e símbolos de uso común (p. ex. , %, ), e os seus significados asociados.
Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción
Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas
habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun rexistro neutro ou informal,
utilizando recursos básicos de cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de
puntuación máis frecuentes.
Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de
texto.
Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e convencións sociais,
respectando as normas de cortesía e de etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.
Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes
máis frecuentes das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual para
organizar o texto escrito de maneira sinxela.
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Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente, e
empregar para comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante axustados ao contexto e á
intención comunicativa (repetición léxica, elipses, deíxe persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e marcadores discursivos moi frecuentes).
Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar informacións breves,
simples e directas en situacións habituais e cotiás. Coñecer e aplicar, de maneira suficiente,
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de puntuación elementais (p. ex. punto,
coma) e as regras ortográficas básicas (p. ex. uso de maiúsculas e minúsculas), así como as
convencións ortográficas frecuentes na redacción de textos moi breves en soporte dixital.

2.2. COMPETENCIAS CLAVE
A LOMCE lembra que o Consello Europeo reunido en Barcelona en 2002 recolle entre as súas
conclusións a necesidade de coordinar esforzos a favor dunha economía competitiva baseada
no coñecemento, e insta os Estados membros da Unión Europea a desenvolver accións
educativas conducentes á mellora do dominio das competencias clave, en particular mediante
o ensino de polo menos dúas linguas estranxeiras desde unha idade moi temperá. No mesmo
sentido, e en relación coa aprendizaxe ao longo da vida, o Consello de Europa sinala que a
finalidade da educación lingüística no mundo de hoxe non debe ser tanto o dominio dunha ou
máis segundas linguas tomadas illadamente, como o desenvolvemento dun perfil plurilingüe e
intercultural integrado por competencias diversas en distintas linguas e a diferentes niveis, en
función dos intereses e necesidades cambiantes do individuo. Así, para fomentar e facilitar a
construción dun repertorio plurilingüe e intercultural, os currículos das etapas da ESO e do
Bacharelato inclúen, con carácter específico, a materia de segunda lingua estranxeira.
Seguindo o sistema descritivo do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas
(MCERL), o currículo de segunda lingua estranxeira correspondente a estas etapas recolle os
criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables que articularán a materia, co
fin de que o alumnado poida desenvolver no segundo idioma que escollese, en sinerxía cos
ensinos da segunda lingua estranxeira na etapa de Educación Primaria, as competencias clave
que lle permitan desenvolverse no devandito idioma con sinxeleza, pero con suficiencia, nas
situacións máis habituais en que poida atoparse nos ámbitos persoal, público, educativo e
ocupacional.
De modo que a competencia de comunicación en lingua estranxeira é de seu unha
competencia clave.
Pero, pola súa propia natureza, a materia de lingua estranxeira permite, de maneira
transversal, axudar ao desenvolvemento das demais competencias clave e contribuír ao
desenvolvemento dos alumnos como persoas, estudantes, cidadáns e profesionais. As
competencias garantirán a aprendizaxe ao longo de toda a vida das persoas, cuxo proceso non
debe deterse nas etapas obrigatorias da súa educación.
Segundo a recomendación do Parlamento Europeo e do Consello do 18 de decembro de 2006
sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, identificáronse as seguintes
competencias:
Comunicación lingüística
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A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa dentro de
prácticas sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través
de textos en múltiples modalidades, formatos e soportes. Con distinto nivel de dominio e
formalización especialmente en lingua escrita, esta competencia significa, no caso das linguas
estranxeiras, poder comunicarse nalgunha delas e así enriquecer as relacións sociais e
desenvolverse en contextos distintos ao propio. Igualmente, favorécese o acceso a máis e
diversas fontes de información, comunicación e aprendizaxe.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inducen e
fortalecen algúns aspectos esenciais da formación das persoas que resultan fundamentais para
a vida. Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é
determinante, a consecución e sustentabilidade do benestar social esixe condutas e toma de
decisións persoais estreitamente vinculadas á capacidade crítica e visión razoada e razoable
das persoas. A iso contribúen a competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía: a) A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento
matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no
seu contexto. A competencia matemática require de coñecementos sobre os números, as
medidas e as estruturas, así como das operacións e as representacións matemáticas, e a
comprensión dos termos e conceptos matemáticos.
As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un
achegamento ao mundo físico e á interacción responsable con el desde accións, tanto
individuais como colectivas, orientadas á conservación e mellora do medio natural, decisivas
para a protección e mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas
competencias contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico, pois inclúen a
aplicación dos métodos propios da racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas, que
conducen á adquisición de coñecementos, o contraste de ideas e a aplicación dos
descubrimentos ao benestar social. As competencias en ciencia e tecnoloxía capacitan a
cidadáns responsables e respectuosos que desenvolven xuízos críticos sobre os feitos
científicos e tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos, pasados e actuais. Estas
competencias han de capacitar, basicamente, para identificar, expor e resolver situacións da
vida cotiá -persoal e social- analogamente a como se actúa fronte aos retos e problemas
propios das actividades científicas e tecnolóxicas.
Competencia dixital
A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da
información e a comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a
empregabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, e a inclusión e participación na
sociedade. Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as
novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto novo de
coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nunha
contorna dixital. Require de coñecementos relacionados coa linguaxe específica básica:
textual, numérica, icónica, visual, gráfica e sonora, así como as súas pautas de decodificación e
transferencia. Isto leva ao coñecemento das principais aplicacións informáticas. Supón tamén
o acceso ás fontes e ao procesamento da información; e o coñecemento dos dereitos e as
liberdades que asisten ás persoas no mundo dixital.
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Aprender a aprender
A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se
produce ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e
informais. Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na
aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a capacidade para motivarse por aprender. Esta
motivación depende de que se xere a curiosidade e a necesidade de aprender, de que o
estudante se sinta protagonista do proceso e do resultado da súa aprendizaxe e, finalmente,
de que chegue a alcanzar as metas de aprendizaxe propostas e, con iso, que se produza nel
unha percepción de autoeficacia. Todo o anterior contribúe a motivalo para abordar futuras
tarefas de aprendizaxe. En segundo lugar, en canto á organización e xestión da aprendizaxe, a
competencia de aprender a aprender require coñecer e controlar os propios procesos de
aprendizaxe para axustalos aos tempos e ás demandas das tarefas e actividades que conducen
á aprendizaxe. A competencia de aprender a aprender desemboca nunha aprendizaxe cada vez
máis eficaz e autónoma.
Competencias sociais e cívicas
As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e capacidade para utilizar os
coñecementos e actitudes sobre a sociedade, entendida desde as diferentes perspectivas, na
súa concepción dinámica, cambiante e complexa, para interpretar fenómenos e problemas
sociais en contextos cada vez máis diversificados; para elaborar respostas, tomar decisións e
resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos conforme a normas
baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. Ademais de incluír accións a un
nivel máis próximo e mediato ao individuo como parte dunha implicación cívica e social.
Trátase, por tanto, de axuntar o interese por profundar e garantir a participación no
funcionamento democrático da sociedade, tanto no ámbito público como privado, e preparar
as persoas para exercer a cidadanía democrática e participar plenamente na vida cívica e social
grazas ao coñecemento de conceptos e estruturas sociais e políticas e ao compromiso de
participación activa e democrática.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de
transformar as ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou
resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e
actitudes necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. Esta
competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral en que se moven as
persoas, e permítelles o desenvolvemento das súas actividades e o aproveitamento de novas
oportunidades. Constitúe igualmente o cimento doutras capacidades e coñecementos máis
específicos, e inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados. A adquisición desta
competencia é determinante na formación de futuros cidadáns emprendedores, e contribúe
así á cultura do emprendemento. Neste sentido, a súa formación debe incluír coñecementos e
destrezas relacionados coas oportunidades de carreira e o mundo do traballo, a educación
económica e financeira ou o coñecemento da organización e os procesos empresariais, así
como o desenvolvemento de actitudes que leven un cambio de mentalidade que favoreza a
iniciativa emprendedora, a capacidade de pensar de forma creativa, de xestionar o risco e de
manexar a incerteza.
Conciencia e expresións culturais
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A competencia en conciencia e expresión culturais implica coñecer, comprender, apreciar e
valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións
culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas
como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. Esta competencia incorpora tamén un
compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao dominio daquelas
capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder utilizalas
como medio de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese
pola participación na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e
artístico, tanto da propia comunidade como doutras.
2.3. METODOLOXÍA
O currículo básico proposto pola LOMCE, que recolle as recomendacións do Marco Común
Europeo de Referencia para as Linguas, está orientado á acción, é dicir, a desenvolver no
alumnado a capacidade de integrar e de pór en xogo as actitudes, os coñecementos e as
destrezas que lle permitan comunicarse en situacións específicas no mundo real. Esta
capacidade para a comunicación efectiva en contextos reais supón, en primeiro lugar,
considerar a lingua como algo que se fai e que se aprende a facer, antes que como algo que se
estuda e simplemente se sabe. A comunicación no mundo real require, así mesmo, abordar a
aprendizaxe, o ensino e a avaliación a partir do texto como unha unidade, en que se
materializan conxuntamente todos os aspectos que nunha análise máis teórica da lingua
adoitan tratarse por separado e como compoñentes illados. Sen que o enfoque orientado á
acción desatenda en ningún momento a análise, o estudo e a práctica das distintas
competencias que capacitarán o alumnado para construír e decodificar textos, non debe
esquecerse que son as actividades de comprensión e produción dos devanditos textos, en
determinados contextos, o que constitúe a acción comunicativa lingüística real. Por todo iso, e
para que o alumnado poida facer un uso da lingua que responda eficazmente ao reto
comunicativo, é conveniente que tanto a análise e a reflexión sobre a lingua como o seu
estudo e a súa práctica se deriven do que o texto oral ou escrito demande en cada caso, e que
tanto o traballo realizado na aula como na aprendizaxe autónoma teñan como referencia os
textos que os alumnos haberán de ser capaces de comprender e de producir, de maneira que
as accións pedagóxicas e as tarefas de aprendizaxe, aínda que son diversas e motivadoras,
teñan sempre como característica común a contribución á consecución dos obxectivos
específicos que establecen os estándares de aprendizaxe avaliables para cada conxunto de
actividades lingüísticas na etapa respectiva.

2.4 . AVALIACIÓN
A avaliación está no corazón do currículo proposto pola LOMCE, como se desprende da propia
tipificación dos contidos: cada un dos catro bloques de contidos comprende, para cada
conxunto de actividades, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables,
entre os que existe unha relación non unívoca debido á especial natureza da actividade
lingüística; isto supón que, para avaliar o grao de adquisición das diversas competencias
necesarias para levar a cabo as accións recollidas en cada un dos estándares de aprendizaxe,
haberán de aplicarse todos e cada un dos criterios de avaliación descritos para a actividade
correspondente; á súa vez, dos estándares de aprendizaxe haberán de derivarse os
correspondentes contidos competenciais (estratéxicos, socioculturais e sociolingüísticos,
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funcionais, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonolóxicos, e ortográficos) cuxo grao de
consecución se avaliará coa aplicación dos criterios respectivos.
A LOMCE (artigo 2) define os estándares de aprendizaxe avaliables como concrecións dos
criterios de avaliación que permiten definir os resultados das aprendizaxes e concretan
mediante accións o que o alumno debe saber e saber facer en cada materia. Deben permitir
graduar o rendemento ou logro alcanzado. Teñen que ser observables, medibles e avaliables,
xa que contribúen e facilitan o deseño de probas estandarizadas e comparables.

3. PROPOSTA CURRICULAR CON PARACHUTE 1
3.1. DESCRICIÓN DO MATERIAL DIDÁCTICO
3.1.1. Libro do alumno
Estrutura do manual
O libro do alumno componse de 6 unidades, precedidas da unidade 0 de
sensibilización/reactivación dos coñecementos. Estas unidades veñen completadas por dúas
seccións finais de consulta.
UNIDADE 0
- 4 páxinas que presentan contidos elementais para comezar o ano sen dificultade
(alfabeto, números, saúdos).
- A unidade comeza como as demais por:
-enunciado dos obxectivos, para que o alumno sinta desde o principio que vai
tomar as rendas da súa aprendizaxe.
-actividades para descubrir o vocabulario de base, de forma oral.
6 UNIDADES
- Para todas a mesma estrutura, que constitúe un verdadeiro percorrido de
aprendizaxe: 4 leccións, unha revisión/avaliación/unha tarefa final.
CADA2 UNIDADES: <<VERS LE DELF>>
-Unha avaliación completa por competencias, seguindo o formato dos exames do
DELF.
-Poderá constituír unha avaliación sumativa ao finalizar o trimestre.
APÉNDICES
- Transcrición de todos os documentos gravados, contextualizados polas ilustracións
das unidades.
- Resumo gramatical.
- Conxugacións.
- Fonética.

Estrutura dunha unidade e enfoque pedagóxico
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APERTURA
Contrato de aprendizaxe e motivación
-A primeira páxina de cada unidade leva un contrato de aprendizaxe que se verá cos
alumnos. Presenta os obxectivos de comunicación das diferentes leccións da unidade.
- Este contrato mostra de forma clara a tarefa que haberá que realizar ao terminar a
unidade e dotaraa dun sentido práctico.
Vocabulario
- Para arrincar descóbrese o vocabulario principal dunha forma activa.
- Para entrar en materia de forma motivadora: escoita do vocabulario e reutilización
sinxela.
LECCIÓNS 1 E 2: «J'ÉCOUTE ET JE PARLE»
Páxina esquerda: descubrimento dos contidos comunicativos
Comprensión oral
- Os contidos preséntanse nun contexto ricamente ilustrado que favorece a
comprensión e a asimilación, consciente ou inconsciente, de elementos
socioculturais. Fotos e/ou debuxos varían en función dos temas, das situacións e
intencións.
- Os textos gravados adáptanse ao nivel, pero gardan as características dos
auténticos: ruído de fondo, pronuncia, expresividade.
- Teñen diferentes formatos e correspóndense con diversos tipos de discursos
(continuo ou en interacción): diálogos, entrevistas, programas radiofónicos,
anuncios publicitarios).
- Tense como obxectivo unha comprensión esencialmente global e que deixa moita
marxe á intuición.
Pronuncia, na <<Boîte à sons>>
- A programación céntrase nos sons <<difíciles>> do francés.
- Con estes sons constrúense frases inventadas. Non se trata de analizalos,
senón de escoitalos e repetilos a continuación como se se tratase dun
trabalinguas.
- A súa ilustración e o seu modo de gravalos teñen como obxectivo lograr que
esta práctica sexa particularmente lúdica e eficaz.
Asimilación dos contidos
- Nestas páxinas a aprendizaxe farase en gran parte por impregnación, de forma
dinámica e sen análise.
- Con todo, os alumnos están convidados, ao final da páxina, a que consideren e
recapitulen o que descubriron ao longo das actividades. Por iso, as rúbricas
<<Mémorise>> reenvían a frases e expresións, resaltadas en fondo azul, que
van unidas a un acto de fala importante.
Páxina da dereita: «J'observe et j'analyse», «je m'entraîne»
 Descubrimento activo da gramática
- Un novo contexto (unido ao da páxina anterior): un documento gravado, un
xogo
- Un cadro que resalta as diferenzas entre o oral e escrito e que resume as
regras.
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Integrada nese cadro, Madame Réflexion guía a análise e convida a comparar
con outras linguas coñecidas.
 Produción
- Reutilización guiada.
- Expresión persoal: <<À toi!>>.
 Asimilación dos contidos e produción
- O enfoque poderá variar dependendo do profesor e da clase. En primeiro
lugar, observación do documento e despois a análise do cadro; ou á inversa,
estudo do cadro e verificación deste no documento.
- Nos dous casos, priorizar funcionamento do hemisferio esquerdo: espírito de
análise, observación e reutilización consciente dos contidos e competencias.
As leccións 1 e 2 constitúen desta forma un percorrido variado que busca unha
apropiación real da lingua oral e que respecta os diferentes perfís de
aprendizaxe e require as múltiples intelixencias do alumno.
LECCIÓN 3: <<JE LIS ET JE DÉCOUVRE>>
Documentos auténticos ou semiauténticos de carácter informativo, ilustrados como unha
revista
 Documentos de alcance sociocultural
- Tratan temas ligados a intereses do adolescente e preséntanse baixo diversos
formatos: reportaxe fotográfica comentada, colección de noticias breves,
prospectos, artigos documentais
- Un documento <<útil>> preséntase de forma sistemática para dotar a
comprensión escrita dun carácter práctico: mapa xeográfico, axenda escolar,
documento nacional de identidade, sobre de arte <<postal>>, panel
informativo, menú
 Iniciación á lectura
- Os textos son a base dun adestramento sistemático á lectura e o seu formato
favorece a adquisición de estratexias de comprensión: a iconografía (fotos,
ilustracións, carteis, mapas) dan indicios non verbais; os títulos, subtítulos e
demais variacións tipográficas favorecen a identificación do tipo de
documento e a localización das informacións principais, de palabras clave
- En canto ás actividades, ten como gran obxectivo a comprensión global, e non
o <<esmiuzado>> gramatical: trátase de que os alumnos se acheguen sen medo
a documentos auténticos sinxelos.
 Convídase a que o alumno busque e utilice de forma autónoma Internet
- Despois de espertar o interese dos alumnos por certos temas próximos á súa
realidade e pertencentes a unha cultura diferente á súa, PARACHUTE 1
convídaos a que satisfagan a súa curiosidade máis aló do libro e guíaos na
procura persoal de información.
 Prolongación do mesmo tema cun vídeo
- Un vídeo curto auténtico ilustra o tema de <<Je lis et je découvre>>, e ten
como obxectivo reforzar a dimensión de realidade na aprendizaxe.
- A comprensión oral facilítase a través deste vídeo grazas á percepción visual
do contexto, da linguaxe non verbal dos interlocutores (xestos, mímica).
Vese enriquecida grazas ao coñecemento de elementos socioculturais.
- Trátase dun documental ou reportaxe que convida os alumnos a reaccionar a
miúdo dunha forma directa. Está dispoñible na versión interactiva dixital de
PARACHUTE 1 e poderá ser proxectado en encerado dixital.
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Un texto escrito informal: <<Le blog de Claire>>
 En contraste cos textos informativos, o blog de Claire representa outra forma de
escrito de natureza comunicativa
- A súa vantaxe é ser un cruzamento de camiños entre o oral e o escrito, que se
aproxima ao modo que teñen os alumnos de comunicarse.
- Préstase a unha lectura <<fácil>>, posto que o rexistro de lingua está máis
próximo do rexistro oral que traballaron na unidade.
- Poderá servir de forma progresiva como modelo de escritura comunicativa.
 Iniciación á ortografía: <<Je lis, je dis>>
- Integrada no Blog de Claire, é tamén un cruzamento de camiños entre o oral e
o escrito. Evolucionará conforme aos niveis.
- No nivel 1, a finalidade é a de facilitar o paso do oral ao escrito, p. ex. a lectura
en voz alta. Non se trata só de aprender a escribir sen faltas de ortografía,
senón máis ben de recoñecer no escrito o que se descubriu de forma oral.
 Iniciación á produción escrita
- Tamén integrada no Blog de Claire, para recalcar a súa vocación comunicativa.
- A actividade proposta, ao final da lección, é moi simple. Deberá ser avaliada
con certa indulxencia, xa que se debe ter en conta que dentro das prioridades
de ensino de competencias neste nivel 1, esta sería a última.
Trátase pois dunha sensibilización á escritura comunicativa e o importante
será que a produción sexa comprensible, mesmo se a súa calidade formal é
deficiente.
LECCIÓN 4: «JE JOUE ET JE RÉVISE»
En PARACHUTE 1, a avaliación forma parte integrante do proceso de aprendizaxe.
Inicial, formativa ou sumativa, permite facer un inventario ao principio ou ao final dunha fase
de aprendizaxe, pero o seu papel principal é, sen ningunha dúbida, valorar os logros,
evidenciar os progresos e, ao mesmo tempo, identificar as dificultades que se deben superar.
O espírito positivo que preside a avaliación do método vese claramente nas dobres páxinas
<<Je joue et je révise>>, que preceden a tarefa final, para mostrar ben que se poderá realizar a
mesma a partir dos logros adquiridos.
Páxina da esquerda: xogos (revisión)
No nivel 1, son os xogos os que lles permitirán aos alumnos reutilizar os novos
contidos sen ter a impresión de machucar. Nos seguintes niveis, o formato desta
rúbrica de revisión evolucionará.
Estas actividades <<diferentes>> permitiranlles aos alumnos preparar o balance oral
da seguinte páxina.
En realidade, constituirán para o profesor unha especie de balance lúdico.

Páxina da dereita: <<Bilan oral>> (avaliación)
Máis informais que as probas <<Vers lle delf>>, a avaliación oral realízase co grupoclase, de forma dinámica. Verifica a adquisición dos contidos presentados nesta
unidade.
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 Poderán ser completados, na clase ou na casa, coa avaliación escrita que se atopa no
Cahier d'exercices.
Apóianse nunha situación ilustrada e gravada que dá un contexto e unha coherencia ás
actividades.
Suxírese unha puntuación para cada actividade; pero estas avaliacións, puntuadas ou
non, deberían ter un valor formativo. Con este fin precísanse os actos de fala
concernidos: para que os alumnos identifiquen ben o que poderán facer a partir de
agora.
As dúas nocións de revisión e avaliación van estreitamente unidas: trátase de recapitular e de
reflexionar sobre as medidas de corrección dos eventuais problemas antes de abordar unha
nova unidade.
TAREFAFINAL
A tarefa final representa a culminación e a xustificación de todo o que precedeu na unidade.
En pequenos grupos, os alumnos deberán combinar as súas aptitudes e as diversas
competencias adquiridas (competencias de comunicación e competencias clave) para levar a
cabo con éxito o proxecto global colectivo.
A priori, segundo as unidades, as tarefas serán máis ben de dominante oral (unidades
2, 3, 6) ou de dominante escrita (unidades 0, 4, 5), pero a proporción oral/escrito
poderá variar en función dos grupos e do profesor.
Todas incluirán un mínimo de tres fases: preparación, realización, exposición.
Unha parte de preparación (procura de información, traballo manual, repeticións)
farase na casa; é materialmente necesario, pero é tamén moi significativo a nivel
pedagóxico: unha lingua viva debe <<vivir>> fóra da clase.
<<Moi et les autres>>, ao final do percorrido, implica unha reflexión sobre as
actitudes:
- Na clase: sentido do ridículo (unidade 2), concentración e compañeirismo
(unidade 3), gusto polo traballo en grupo (unidade 5);
- Fóra da clase: gusto polas linguas estranxeiras (unidade 1), espírito crítico
fronte á publicidade (unidade 4), espírito de competición (unidade 6).

3.1.2. Caderno de exercicios (+ CD audio)
O caderno de exercicios está destinado ao traballo individual e á sistematización dos contidos
presentados na clase.
Está acompañado dun CD audio que contén: exercicios de fonética, e exercicios de
vocabulario e gramática gravados.
Componse dalgunhas seccións específicas:
- como introdución: <<Biographie langagière>> (Porfolio);
- ao final de cada unidade: <<Bilan écrit>>;
- en anexo, <<Extra-entraînement>>: actividades para reforzar as competencias
de comprensión <<Comprendre à l'oral>> + 6 fichas <<Comprendre à
l'écrit>>;
- tamén en anexo, 6 mapas mentais: un esquema heurístico por unidade, que
lles permitirá aos alumnos clasificar e sintetizar os coñecementos adquiridos.
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3.1.3 Libro do profesor
Axudará o profesor na súa análise do método e á elaboración do seu proxecto, e facilitaralle a
preparación das clases. Contén:
Unha introdución que presenta o método (público, niveis, fundamentos pedagóxicos,
estrutura metodolóxica).
Para cada unidade:
- unha recapitulación detallada dos contidos da unidade;
- un desenvolvemento para cada páxina do libro (reproducida en cor);
suxestións de explotación, transcricións, correccións; información
sociocultural; correspondencia co caderno de exercicios;
- a transcrición do vídeo <<incrustado>> no manual dixital (en relación con <<Je
lis et je découvre>>).
A reprodución do caderno de exercicios corrixido.
Fichas de explotación do vídeo para fotocopiar.
3.1.4 Material de audio para o profesor/a clase
Trátase de 3 CD audio que corresponden ao libro do alumno.
O CD audio que contén as gravacións do caderno de exercicios e que vén incluído con
este cando os alumnos o compren.
3.1.5 A versión dixital
A versión dixital de PARACHUTE 1 contén o libro do alumno e o caderno de exercicios.
Sen ser indispensable para a explotación de PARACHUTE 1, constitúe unha ferramenta moi útil
para a dinamización da clase. En todo caso, pode ser facilmente explotada de forma
intermitente, cando o profesor teña acceso a un encerado dixital no seu establecemento, ou
simplemente cando xulgue que é máis útil pedagoxicamente. Os vídeos que contén poderán
eventualmente ser proxectados en pantalla normal.
 Presenta:
- versións interactivas dalgunhas actividades do libro e do caderno.
- animacións das cancións, <<Boîte à sons>> et os <<Rythmes tes verbes!>>;
- solucións animadas dalgunhas das actividades do libro e do caderno;
- vídeos de civilización.
 Permite unha fácil navegación:
- As zonas do libro e do caderno que corresponden a cada actividade están
delimitadas, e o profesor non terá necesidade de tentear co zoom para
activalas e agrandalas.
- Accédese de forma directa ás gravacións audio, ás transcricións, ás solucións e
aos vídeos.
 As correccións interactivas presentan un interese pedagóxico:
- As solucións da actividade non aparecen todas á vez, senón ítem por ítem, o
que permite manter a atención dos alumnos durante toda a sesión de
corrección.
- Teñen animacións e son visuais: cando as actividades se apoian sobre unha
imaxe, a resposta dáse na mesma imaxe e non codificada cunha combinación
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de cifras e letras. Auméntase a motivación durante a fase de corrección, pero
esta presentación poderá servir, sobre todo, para previamente:
-Explicar a indicación e dar un exemplo do funcionamento da
actividade.
-Realizar de forma eventual a actividade baixo ese formato no
encerado dixital, despois da reflexión individual e corrixindo aos poucos.
 A combinación de ferramentas habituais permite personalizar o método.
- O profesor, na pantalla, pode completar un cadro ou resaltar o que é
importante, esconder algunhas partes do texto ou dunha ilustración.
- Pode inserir ligazóns, notas e gravacións efectuadas na clase.
- Pode tamén gravar as súas achegas persoais, conservalas para ser reutilizadas
noutras sesións, noutra clase
 Os vídeos <<incrustados>> no libro do alumno ilustran a sección <<Je lis et je
découvre>>:
-

Presentan unha apertura sobre a <<verdadeira vida>> e unha prolongación
dos contidos socioculturais presentados.
A voz en off fala un francés moi sinxelo, para que os alumnos debutantes non
se desanimen.
Ademais de mostrar distintas realidades socioculturais, os vídeos teñen como
obxectivo reforzar a competencia de comprensión oral e sensibilizar os
alumnos coa linguaxe non verbal.

3.1.6 Recursos dixitais adicionais
Paquete <<motivación>> para a clase.
- Xogos para o encerado dixital: dobre CD-ROM, cuxo obxectivo é a revisión
lúdica do vocabulario, da gramática e da fonética.
- Cancións tradicionais: multi-CD-ROM para que os alumnos compartan unha
bagaxe musical francesa indispensable e para que lles axude a vencer a súa
timidez, grazas ás versións karaoke.
- Banco de imaxes dixitais: CD-ROM con 600 flashcards, proxectables, coas
palabras e a versión sonora correspondente.
Paquete <<fichier>> para o profesor
- Diagnóstico-test de nivel (con CD audio): para avaliar os alumnos a comezos
do curso e deseñar o perfil do alumno.
- Ficheiro interdisciplinar: Ciencias naturais, Ciencias sociais: en formato
dixital, para iniciar os alumnos nalgunhas materias non lingüísticas, dentro do
marco das clases bilingües ou simplemente como parte da sensibilización do
francés.
Sitio web
-No sitio web PARACHUTE (www.santillanafrançaisparchute.com), o profesor atopará
un xerador de avaliacións: as avaliacións de PARACHUTE, un banco de actividades e un
programa que permite modificar as avaliacións propostas ou compor unhas novas.

3.2. METODOLOXÍADE PARACHUTE 1: LIÑAS MESTRAS
3.2 1. Comunicación
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O obxectivo de PARACHUTE 1 é garantir, como mínimo, a adquisición das aptitudes descritas
polo Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para o nivel A1.
Comprensión oral
«Comprender palabras familiares e expresións moi correntes sobre un mesmo, a súa familia e
a súa contorna máis próxima e concreta, se a xente fala lenta e claramente>> MCER.
Desta forma, en PARACHUTE escoitaranse e comprenderanse de forma global monólogos e
diálogos moi sinxelos, situados nun contexto cotián, sobre temas próximos ao alumno, p. ex.:
Mensaxes en continuo
Nun parque público: as intervencións moi breves de personaxes, facer un pedido nun posto de
refrescos, berros e onomatopeas (para expresar dor, mandar calar, desculparse).
- Na festa: un mozo presenta a súa familia.
- Na radio: consellos para utilizar o computador.
- Nun sitio web: unha adolescente conta o seu horario/a súa xornada. Etc.

Cancións e cancións infantís (comptines)
- En case todas as unidades, cancións moi animadas e sinxelas, escritas a partir do
vocabulario dispoñible.
Conversacións (diálogos curtos en situacións do día a día)
- Na rúa: situacións en que mozos se coñecen por primeira vez.
- Na cafetaría: un adolescente dá un agasallo a unha amiga.
- No colexio: uns alumnos len o seu novo horario.
- No colexio, por videoconferencia: entrevista con alumnos de intercambio ingleses.
- Durante unha festa de aniversario: xogo de adiviñas.
- Na piscina: uns están contentos, outros quéixanse. Etc.
NIVEL DE ESIXENCIAE ESTRATEXIAS
A competencia obxectivo neste nivel PARACHUTE é a comprensión global, sobre todo a
identificación da situación e a resposta a preguntas de base, onde (se sitúa a acción)?; Quen
(fala)?; Que (de que falan?).
Non se espera que o alumno comprenda TODO, e aínda menos que o faga no primeiro intento.
Pero o adestramento na comprensión oral non será por iso menos sistemático e incluirá a
adquisición de estratexias específicas: p. ex., desde o principio, pediráselle ao alumno que
estea atento ás entoacións, que lle axudarán a entender as intencións de comunicación.

Produción oral: expresión en continuo e en interacción
« Utilizar expresións e frases sinxelas para describir o lugar onde vive o alumno e a xente que
coñece. Comunicar de forma sinxela, coa condición de que o interlocutor estea disposto a
repetir ou reformular as frases máis lentamente e a axudarlle a formular o que quere dicir.
Facer preguntas sobre temas próximos ou sobre o que necesita de forma inmediata, así como
contestar esas mesmas preguntas>> MCER.
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Deste modo, PARACHUTE anima os alumnos a que interveñan de forma individual e tamén
entre eles, dentro das súas posibilidades como debutantes a través de:
Repetición
- Cancións e textos musicalizados
Inténtase que os alumnos canten (cancións e comptines), digan (números, verbos),
xuntos ou individualmente e que melloren a súa pronuncia a partir de trabalinguas
inventados.
Liberados da obrigación de reflexionar para buscar as palabras ou construír frases, do
medo a cometer erros, levados polo ritmo, polos compañeiros, os alumnos:
o reláxanse e perden os seus complexos, e aprenden a dar unha dimensión
lúdica á lingua;
o poden concentrarse na pronuncia e a entoación;
o integran máis facilmente a lingua.
-

Diálogos
Aprendendo de memoria e representando escenas dialogadas, os alumnos:
o asimilan contidos e memorízanos; os textos convértense en referencias e
mesmo modelos;
o aprenden a enriquecer a lingua con todos os recursos non verbais (xestos,
mímica).

Expresión en continuo
Anímase os alumnos a, p. ex.:
- presentarse;
- presentar os seus compañeiros e describilos;
- falar do seu horario de clase, os seus gustos e preferencias (materias, actividades), dos
seus hábitos;
- comentar ilustracións;
- imaxinar situacións en que serían o centro de atención.
Interacción
- Actividades de reutilización, xogos de rol
As actividades orais de reutilización non son mecánicas, están contextualizadas e
teñen sentido. Anímase os alumnos a que:
o falen das situacións e das ilustracións;
o xoguen, adiviñen;
o adopten o papel de personaxes, ficticios ou non, e recreen situacións
utilizando as fórmulas que se presentaron.
- Tarefas finais
É na realización destas tarefas, en que os alumnos se inician á comunicación auténtica,
posto que se expresan de forma oral no marco dun proxecto concreto:
o certas tarefas son esencialmente orais: fabricar anuncios publicitarios,
presentar a súa cidade ou o seu pobo a uns estudantes franceses, organizar un
concurso de coñecementos sobre Francia, etc.;
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o
o

outras materializaranse por escrito, pero desembocarán tamén nunha
presentación oral ante a clase, así como en comentarios.
doutra banda, aos poucos e coa axuda do profesor, falan en francés entre eles
durante a fase de preparación (procura de ideas, intercambiar información),
para organizarse e negociar o relacionado coas tarefas que deben realizar.

NIVEL DE ESIXENCIAE ESTRATEXIAS
O nivel de esixencia neste primeiro nivel reflectirá unha dobre prioridade.
- A comunicación será máis importante que a corrección formal. Dito doutro xeito, o
importante é que se entenda a mensaxe, mesmo se a expresión é incorrecta ou
imprecisa, ou se unha parte da mensaxe se entende grazas a medios non verbais.
- Débese valorar cando o alumno se arrisque a expresarse, posto que isto é
indispensable no progreso: se o alumno non se atreve a falar por medo a cometer
faltas (de lingua ou pronuncia), se se desanima, non teremos nada que corrixir,
modelar, xa non haberá máis aprendizaxe posible.
Non se trata de descoidar a forma: débese ter en conta e debe ser corrixida (sobre todo se son
contidos vistos na clase), porque a mellora da lingua contribúe á eficacia da comunicación, e á
motivación que vén asociada a ela.
As estratexias propostas en PARACHUTE teñen como obxectivo a toma de conciencia e a
aceptación destes criterios por parte dos alumnos: desenvolvemento da motivación e
preocupación pola eficacia. Citáronse anteriormente as actividades de repetición lúdica, do
mesmo xeito observarase que numerosas consignas insisten na importancia de coidar a
entoación e mesmo de esaxerar a expresividade.

Comprensión escrita
«Comprender nomes familiares, palabras, así como frases moi sinxelas, p. ex. en anuncios,
carteis ou catálogos» MCER.
PARACHUTE inicia os alumnos na comprensión de escritos de diversa natureza auténticos ou
semiauténticos, p. ex.:
Anuncios, carteis, documentos funcionais auténticos
- horarios, axendas, DNI, mapa xeográfico, sobre para cartas, mapa coas diferentes
zonas escolares;
- pancarta para unha campaña solidaria para nenos de Senegal, cartel publicitario
dunhas zapatillas de deporte;
-

anuncio publicitario en web (campamento de verán), folleto cun programa de estancia
lingüística
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CÓMIC
O formato cómic utilízase frecuentemente debido ao seu interese pedagóxico. Ten un lugar de
grande importancia na cultura francófona e é un medio estratéxico para introducir a linguaxe
escrita no comezo da aprendizaxe: a falta de recursos lingüísticos compénsase grazas á imaxe
que <<conta>> tanto ou máis que o texto, ademais a lingua escrita é unha transcrición da oral.
En PARACHUTE, presentarase do seguinte modo nas diferentes unidades:
- Unité 0 («Eh! Comment tu t'appelles ?/Comment ça vai?»).
-

Unité 1 («A trousse à réaction»).

Prensa, documentos informativos formais
A maioría dos documentos que se presentan na sección «Je lis et je découvre» poderían
atoparse nunha revista para adolescentes.
- tests: «Éco-quiz», «Prêt(e) à voyager en péniche?»;
-

reportaxe fotográfica: «L'école en France»;

-

artigo ilustrado: « Les symboles de la France ».

Internet
Anímase os alumnos a que fagan procuras en Internet para completar a información que se dá
«Le lis et je découvre». Desta forma, lerán textos auténticos para buscar información precisa
de:
- un autor literario;
-

os símbolos de Francia;

-

as cidades que teñen ríos;

-

os lugares máis turísticos da cidade de Bruxelas;

-

os campamentos de verán.

Documentos comunicativos persoais
Os alumnos atoparán en PARACHUTE extractos de escritos menos formais, p. ex.:
- un diario (dunha moza preocupada pola proximida dunha festa);
-

un diario de viaxes con fotos comentadas (viaxe a Bruxelas);

-

testemuños de mozos sobre as súas vacacións;

-

o blog de Claire que, en cada unidade (sección «Je lis et je découvre») se presenta ela e
os seus amigos, a súa vida cotiá, os seus hábitos de adolescente.

NIVEL DE ESIXENCIAE ESTRATEXIAS
Como no caso oral, na lingua escrita a prioridade é a comprensión global, así como a
identificación de información xeral, da finalidade do texto. As preguntas de comprensión dos
documentos evidencian esta prioridade, p. ex.: «Associe chaque titre à un témoignage»
(unidade 6).
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Por outro lado, PARACHUTE 1 exercita o alumno para que busque nun texto informacións
precisas importantes, p. ex.: nun folleto turístico pediráselle que busque: «Combien de jours
dure cette colonie? Où vont-ils durmir?... » (unidade 4); nun diario deberá encontrar «Quelles
sont les deux spécialités gastronomiques da Belgique?» ou « À quelle heiure Emma arrive à
Paris? (unidade 5).
As estratexias apropiadas que PARACHUTE propón ao alumno apóianse no formato dos
documentos (iconográficos, tipográficos rico e variado en función do tipo de documento).
Sistematízanse e lémbranse de forma explícita: lese, p. ex.: «Devín le sens deas mots difficiles:
observe les photos, cherche les mots-clés, aide-toi deas mots transparents» (unidade 6).

Produción escrita: expresión e interacción
«Escribir unha postal curta e sinxela, por exemplo sobre as vacacións. Dar detalles persoais
nun cuestionario, pór por exemplo o meu nome, a miña nacionalidade, o meu enderezo nunha
ficha de hotel» MCER.
No nivel A1, está claro que a produción escrita é a competencia de comunicación menos
desenvolvida.
Preséntanse os contidos de forma oral, e un dos obxectivos primordiais é o de facilitar o
recoñecemento oral no escrito así como o paso do escrito ao oral: é a finalidade do «Blog de
Claire» e da rúbrica: «Je lis, je dis». Con todo, iníciase o alumno á produción escrita.
Expresión mínima «utilitaria»
Anímase o alumno a:
- personalizar o seu caderno escribindo as súas palabras favoritas en francés e a realizar
un póster colectivo mantendo o mesmo espírito (unidade 1, tarefa final);
- confeccionar un cartel anunciando o programa de actividades dunha fin de semana cos
amigos (unidade 5, tarefa final);
-

tomar notas como apoio á hora de facer presentacións (en todas as tarefas finais).

Expresión persoal
A iniciación á expresión persoal proponse na sección «Je lis et je découvre», ao final do
percorrido, integrada no Blog de Claire, para destacar a vocación comunicativa de certos
escritos. O Blog de Claire servirá como referencia e «modelo». Desta forma pediráselle ao
alumno que:
- se presente;
-

describa o seu mellor amigo/a;

-

conte as súas actividades cos compañeiros;

-

fale das súas relacións coa xente á que quere;

-

diga se a moda é importante para el/ela;

-

describa o almorzo que toma na casa.
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NIVEL DE ESIXENCIAE ESTRATEXIAS
As producións escritas deberán ser avaliadas con indulxencia. A ortografía non forma parte das
prioridades do ensino-aprendizaxe, o máis importante é que a produción sexa comprensible e
se adapte ás indicacións, aínda que non se realice con corrección.
A «tolerancia» prevista para as palabras de uso non será a mesma que para a ortografía
gramatical. Esta é obxecto dun adestramento especial (na sección «J'écoute et je parle J'observe et j'analyse»): deste xeito daráselle grande importancia ás marcas de xénero e
número e ás terminacións verbais.
As estratexias propostas pasan pola toma de conciencia das diferenzas entre o oral e o escrito:
a existencia de varias grafías para un mesmo son («Je lis, je dis»), e da significación
determinante de terminacións verbais, de nomes e adxectivos.

3.2.2. TRATAMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
Ademais dos obxectivos lingüísticos, PARACHUTE fixa deliberadamente como finalidade a
mobilización e o desenvolvemento das competencias clave. Este compromiso non ten nada de
artificial, posto que o ensino dunha lingua viva conduce inevitablemente a abordar realidades
transversais e interdisciplinares.
Ademais da competencia de comunicación, algunhas competencias clave asócianse
inevitablemente co enfoque de PARACHUTE (competencia dixital, aprender a aprender,
competencias sociais e cívicas), outras son menos centrais, pero todas se abordan e se
requiren do alumno, para cada unha delas, un mínimo de toma de conciencia e unha actitude
favorable.
As competencias de base mobilizadas e desenvolvidas por PARACHUTE están expresamente
sinaladas en todos os elementos: libro do alumno, caderno de exercicios, libro do profesor, en
que, ademais, se analizan sistematicamente.

Competencia matemática e competencias de base en ciencias e tecnoloxía
Non sendo a priori fundamental no proceso da aprendizaxe do francés, necesítase en
PARACHUTE 1, en varias ocasións:
- en todas as actividades que teñen como tema os números, en que non só se trata de
(unidade 0, p. 7 act. 4, p. 10 act. 5 e 6; unidade 2, p. 21 act. 3; unidade 3, p. 36 act. 5,
p. 41 act. 5), senón tamén de facer operacións (unidade 3, p. 36 act. 4 );
- nas actividades onde se require a lóxica ademais do cálculo: continuar unha serie
numérica (unidade 3, p. 40 act. 3), deducir a idade de varios personaxes a partir de
informacións relativas dadas (unidade 4, p. 50 act. 1);
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-

en actividades de pura dedución, non numéricas como «jeu de logique» dos cans
(unidade 2, p. 28 act. 1) ou as adiviñanzas sobre a familia de Arthur Chevelu (unidade
4, p. 45 act. 6). Así pois, a competencia matemática é primeiro de nada a aptitude
para desenvolver e aplicar un razoamento matemático para resolver diversos
problemas. Esta actitude requirida en PARACHUTE é practicamente a mesma que se
require no ámbito matemático e científico xeral: o respecto á verdade, a vontade de
encontrar argumentos, o rigor intelectual, así como avaliar a súa validez.

Competencia dixital
A competencia dixital está no centro da aprendizaxe do francés con PARACHUTE.
É, sobre todo, instrumental:
- O método conta con elementos dixitais que serán manexados polos alumnos ou ante
eles: o manual dixital interactivo para o encerado dixital e os complementos para
animar (banco de imaxes dixitais, karaokes, xogos para o encerado dixital).
- PARACHUTE anima os alumnos a que utilicen as novas tecnoloxías para realizar as
actividades de procura de información en Internet (en «Je lis et je découvre»), para
comunicarse cos seus amigos (en «Le blog de Claire»), para preparar as súas
presentacións, como na tarefa «Je suis méga-horrible» (unidade 3, p. 30).
PARACHUTE permítelles aos alumnos comprender o papel e as posibilidades das TIC na vida
diaria, privada, en sociedade e no traballo. Sensibilízaos, do mesmo xeito, cos posibles riscos
de Internet e da comunicación a través de soportes electrónicos (correo electrónico,
aplicacións en rede), cos problemas de validez e fiabilidade das informacións disponibles, e
tamén cos riscos para a súa saúde: <<ter bos hábitos ante o computador>> (unidade 4, act. 1 a
5).

Aprender a aprender
A competencia que permite aprender a aprender é o centro da aprendizaxe do francés con
PARACHUTE; é en si mesma consubstancial, posto que a aptitude de aprender a aprender é a
base do progreso e da motivación que leva.
O contrato de aprendizaxe que se atopa ao comezo de cada unidade axuda o alumno a
reflexionar sobre o obxecto e finalidade da aprendizaxe.
Para cada competencia lingüística, PARACHUTE proponlle ao alumno estratexias específicas
(ver máis arriba), e adéstrao para que recorra a elas de forma consciente.
Estas estratexias descóbrense e utilízanse na clase, requírense e rentabilízanse no momento
do traballo individual, e co caderno de exercicios en particular. Contribuirán a que o alumno
gañe confianza nas súas propias capacidades no momento en que se dea conta da súa
utilidade.
Estas estratexias vense claramente en PARACHUTE no apartado específico das seccións «Vers
le DELF» baixo un subtítulo evocador: «Trucs et astuces» (trucos e astucias).
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A variedade de soportes e de actividades está destinada a facerlles comprender aos alumnos
que non hai unha soa forma de abordar unha lingua e de aprendela.
A variedade de formatos destinados á avaliación (xogos, balances orais/escritos, avaliacións
por competencias do tipo) ten a mesma finalidade: independentemente do valor eventual
sumativo, ten un valor formativo, xa que lle permite ao alumno coñecer cales son as súas
estratexias de aprendizaxe favoritas, e cales son os puntos fortes e débiles das súas aptitudes e
cualificacións.

Competencias sociais e cívicas
PARACHUTE é un método destinado ao ámbito escolar, á aprendizaxe en grupo, polo que a
competencia social ten un gran valor.
Os códigos de conduta que se deben respectar na vida colectiva de forma xeral son os mesmos
que os que se deben respectar no colexio e na clase; no grupo e nos subgrupos cando, p. ex. se
realicen as tarefas finais. No día a día, o método incítaos a respectar as regras de cortesía, a
saudarse, a respectar as quendas de palabra, a escoitar os demais, a respectar os seus esforzos
para facerse entender a pesar das dificultades da lingua
A través das actividades, aprenden a respectar as nocións fundamentais do individuo, do
grupo, da organización do traballo, da igualdade entre homes e mulleres e da non
discriminación, de sociedade e de cultura.
O descubrimento dunha realidade diferente á súa, a do mundo francófono, dálles a
oportunidade de exercer unha actitude aberta e tolerante.
A competencia social está unida ao benestar persoal e colectivo que esixe comprender como
os individuos poden asegurarse de ter un estado óptimo de saúde física e mental. Deste xeito,
os documentos de PARACHUTE relativos á ecoloxía (unidade 3, p. 36 «100% écolos», p. 37 «Au
collège, on recycle!»), á hixiene postural (unidade 4, p. 46 «Les bonnes habitudes devant
l'ordinateur»), á alimentación (unidade 6, p. 65), ao beneficio (unidade 6, p. 71) contribúen ao
desenvolvemento desta competencia clave.
As tarefas finais son por si soas a ocasión perfecta de demostrar unha actitude positiva:
colaboración, valoración da diversidade e do respecto aos demais, e aceptación de
compromisos. Termínanse, á mantenta, cunha rúbrica de reflexión «Moi et les autres».
No que respecta ás competencias cívicas, PARACHUTE 1 propón unha sensibilización.
Preténdese, desde a primeira unidade, coa información da campaña «Un cahier, un crayon,
pour les enfants du Sénégal» (p. 17) que sexan conscientes de que pertencen a unha
sociedade occidental privilexiada.
O coñecer outro país desde o punto de vista «político» e histórico contribúe ao
desenvolvemento da competencia cívica: PARACHUTE contribúe a ela cun informe como é o de
«Les symboles da France» (unidade 2, pp. 26-27).
Alí atoparán informacións básicas sobre a bandeira, o himno nacional, a festa nacional e as
orixes desta, que dan unha perspectiva histórica e pública do país onde naceu a lingua que
están aprendendo.
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Lerase o lema de Francia «liberté, égalité, fraternité», que é perfecto para lembrar as nocións
de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís.
Ao final, atoparemos unha páxina que personifica con humor algúns clichés de Francia para
que se reflexione sobre os prexuízos e dar un exemplo de «burla cariñosa».

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
Dada a súa idade, os alumnos de PARACHUTE están aínda lonxe do mundo profesional, en que
deberán facer proba deste espírito emprendedor indispensable no mundo moderno. Pero non
é demasiado pronto para axudalos a desenvolver unha actitude favorable á adquisición desta
competencia. Con este obxectivo, as tarefas finais son un contexto privilexiado: os alumnos
deben realizar un proxecto en grupo, deben organizarse e negociar para repartir as tarefas ao
principio e durante cada etapa (preparación, realización, exposición).
Cada un mobilizará as súas mellores capacidades para contribuír ao resultado común, pero
todos terán que exercer a aptitude para anticipar, para planificar a súa actividade persoal ao
servizo da tarefa (procura de información, selección de documentación gráfica, creación de
ilustracións, compra de material), para facer un informe para os membros do grupo ou
subgrupo, para resolver cal é a proposición máis adecuada, etc.
Sensibilidade e expresión cultural
Non todos os individuos nacen cos mesmos dons artísticos, pero todos teñen dereito a
aprender a sentir as emocións estéticas e o deber de respectar as manifestacións culturais e
artísticas que enriquecen o mundo.
Deste xeito, para desenvolver a sensibilidade artística dos alumnos PARACHUTE 1 deixa ver e
descubrir algúns elementos do patrimonio cultural de Francia: «Qu'est-ce que tu connais da
France?», pregúntaselle ao alumno convidándoo a facer unha lista de monumentos, cidades,
cómics, personaxes famosos, marcas, a partir de fotos do Arco de Triunfo, de Astérix, de Xulio
(unidade 1, p. 20 «Vive le français!»). E cando PARACHUTE propón unha fin de semana en
París, o percorrido inclúe unha visita á torre Eiffel, ao Museo nacional de historia natural, ao
Louvre (fotos da pirámide e reprodución da Gioconda), un paseo en barco para admirar as
pontes de París, Notre Dame, unha foto de recordo diante das estacións de metro art déco tan
características (unidade 5, pp. 60-61 «Un week-end à Paris»).
O alumno estará preparado para organizar unha visita guiada da súa cidade, o que lle fará
valorar o seu propio patrimonio cultural (unidade 5, p. 64, tarefa final).
A cultura popular contemporánea está tamén presente: Asterix (unidade 0, p. 9 act. 8), a
baguette e o roquefort pelexan por ser os representantes de Francia (unidade 0, unidade 1, p.
16).
PARACHUTE favorece tamén a expresión cultural e artística en canto ten oportunidade. En
todas as tarefas finais, as indicacións propoñen dar unha dimensión creativa:
- debuxo: «Debuxa, recorta e fai un colaxe con todo o que máis che gusta de Francia.
Escribe de forma artística [] Pega etiquetas, fotos, postais» (unidade 1, p. 20, tarefa
final);
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-

música, baile: «Engadide ruídos, música, ritmos, coreografías tanto como queirades»
(unidade 3, p. 42, tarefa final);

-

arte dramática: «Preparades: os decorados, disfraces, a música. Imaxinades a posta en
escena» (unidade 4, p. 52, tarefa final).

En canto a Claire, declara no seu blog non ser unha «fashion victim» e decora todas as súas
cousas, co cal gaña rapidamente adeptos (unidade 5, p. 60, Blog de Claire «Personalizo todo: o
meu estoxo, a miña axenda, o meu bolso, as miñas camisetas, os meus calcetíns»/Ten
demasiado estilo. Gustaríame regalar unha camiseta así á miña amiga!»).

3.2.3 PROCESO DE AVALIACIÓN
A avaliación é un dos alicerces do proxecto de PARACHUTE. É coherente cos seus principios
metodolóxicos e, como tal, adopta diversas formas segundo a súa finalidade.
Avaliación inicial
A avaliación inicial permítelle ao profesor establecer o perfil da súa clase e axustar o seu
proxecto pedagóxico.
-

A unidade 0 do libro do alumno e do caderno de exercicios contribúen a este fin.

-

No nivel 1, o que mide a unidade 0 son fundamentalmente perfís e actitudes. Nos
niveis seguintes, mide ademais o «nivel» das competencias adquiridas en fases
anteriores.

-

A unidade 0 axuda a activar ou a reactivar coñecementos e competencias e, no seu
caso, a determinar as medidas de reforzo e recuperación para os alumnos que o
necesiten.

Avaliación continua
A avaliación continua é probablemente a máis importante para o proceso de ensinoaprendizaxe. Máis ca un «control» dos alumnos, supón un «acompañamento» e unha axuda
que garante o seu progreso.
En PARACHUTE, a avaliación continua ten varias características:
-

-

É exhaustiva:
o

Ao final de cada unidade do libro, unha dobre páxina: «Je joue et je révise».

o

Ao final de cada unidade do caderno: un «Bilan».

o

Para cada competencia, e por tanto para cada actividade, o profesor dispón no
libro do profesor de criterios de observación específicos.

Adopta formas diversas:
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-

-

o

É lúdica na primeira páxina de «JE JOUE ET JE RÉVISE», porque os xogos
desdramatizan o erro e o propio concepto de avaliación.

o

É máis formal na segunda páxina desta mesma sección, onde se atopa un
«Bilan oral», con exercicios e puntuación.

o

O título da sección é unha declaración de intencións: ata o «Bilan oral» se
atopa situado nunha dinámica positiva, de repaso e interiorización dos
contidos.

o

O «Bilan écrit» que o completa no caderno de exercicios comparte a mesma
filosofía: noutro contexto, traballando individualmente e máis serenamente, o
alumno ten outra oportunidade de mostrar o que sabe e sabe facer.

o

Ao final de cada unidade alumno e profesor poden comprobar se están
preparados para pasar á seguinte, e decidir accións colectivas ou individuais
para remediar calquera problema.

o

Se non bastasen as propias actividades do libro do alumno e do caderno de
exercicios para reforzar puntos específicos, o profesor dispón ademais dun
xerador de avaliacións que contén un banco de actividades sobre todos os
puntos do programa.

Solicita a participación dos alumnos: a través da autoavaliación e da coavaliación:
o

Autoavaliación: é o fomento da autorreflexión. Faise que o alumno participe
da avaliación da súa aprendizaxe, que se sinta parte do proceso realizando
actividades que o fan reflexionar sobre o seu propio progreso en distintos
aspectos da lingua. Non se trata tanto de que o alumno se corrixa ou poña el
mesmo unha nota, senón de que aprenda a valorar os seus progresos e tome
conciencia do modo en que os conseguiu.

o

Coavaliación: ao principio da aprendizaxe, e sobre todo con preadolescentes,
un método mixto (reflexión individual que logo se comparte na clase) como o
que se propón en «Moi et les autres» («Tâche finale») adoita ser máis fácil de
implantar.

É positiva e integradora:
o

A avaliación continua en PARACHUTE non está concibida para castigar, senón
para animar, estimular.

o

Cando se trata de medir competencias de comunicación, a comunicación é a
prioridade: nas primeiras fases, a corrección formal está ao servizo da mesma
e non é un fin en si mesma. Desta maneira, en determinadas actividades
poderá obter mellor resultado un alumno que cometa faltas por «arriscar» que
un que non comete erros, pero que non envía unha mensaxe auténtica.

o

Unha certa corrección formal e o respecto das normas lingüísticas básicas é
necesaria para garantir a comprensibilidade e a precisión da mensaxe. Con
tarefas específicas, o profesor axudará os alumnos con dificultades a alcanzar
o nivel que estime necesario para a súa integración no grupo e na dinámica da
clase.
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o

-

O tomar en consideración no momento de avaliar as diferentes competencias
por separado, así como os diferentes modos de aprender, axudará a
«equilibrar» o grupo, dando a súa oportunidade á maior parte dos alumnos
posible (case ninguén é absolutamente malo «en todo»).

É coherente:
o

Non pode ser doutra maneira cando se fundamenta nesta propia
programación e na definición inicial de estándares de aprendizaxe avaliables.
Os estándares de aprendizaxe quedan incluídos como parte do currículo na Lei
Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa e definidos como
«especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados
das aprendizaxes e concretan mediante accións o que os alumnos deben saber
e saber facer en relación con cada materia. Deben ser observables, medibles e
avaliables e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado».

Avaliación final sumativa
A avaliación sumativa con cualificación é unha realidade escolar que vai máis aló da
necesidade de control administrativo: ao termo dunha etapa de aprendizaxe (fin de trimestre,
en particular), axúdalle ao alumno a medir os seus progresos. A identificar os seus puntos
fortes e débiles, e mesmo a establecer co seu profesor un contrato de «resolución de
problemas».
-

-

Ao final de cada trimestre, no libro do alumno: «Vers le DELF», «J'évalue mes
compétences»
o

No libro do alumno, unha avaliación por competencias, que recolle os contidos
de dúas unidades. O «pór a proba» estes mesmos contidos e temas de forma
integrada e noutros contextos que os das unidades permite comprobar que
foron correctamente asimilados, e resistirán a proba do tempo.

o

O formato elixido para estas avaliacións é fiel ao espírito do DELF e achégase
progresivamente ao seu formato exacto, a medida que se avanza na serie
PARACHUTE.

o

A posibilidade de examinarse do DELF A1 (en 1º ou 2º) e do DELF A2 (en 3º ou
4º) poderá converterse nun aliciente para os alumnos de secundaria: que
outra materia permite conseguir un título oficial específico, mundialmente
recoñecido?

Para o profesor: o xerador de avaliacións
o

O xerador de avaliacións (en liña, na páxina web de PARACHUTE) contén as
avaliacións por competencias de PARACHUTE en formato dixital editable, de
modo que poderán ser modificadas e adaptadas polo profesor.

o

Co xerador de avaliacións, o profesor dispón finalmente dun banco de
actividades que poderá combinar, tal cal ou adaptadas, coas que el mesmo
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terá confeccionadas: ten por tanto a posibilidade de deseñar unha avaliación á
medida.
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4. PROGRAMACIÓN DOS CONTIDOS
Nota previa:
-

LE: Livre de l'élève.

-

Act: actividade. NO CASO DE QUE NON SE ESPECIFIQUE A ACT., SIGNIFICA QUE TODA
A PÁXINA SE DEDICA AO MOMENTO MENCIONADO.

-

Os contidos de gramática e léxico que se mencionan nesta programación aparecen de
forma idéntica nos bloques orais e escritos.
Non se recolle os que só aparecen en textos escritos e non se consideran «de uso
frecuente».

UNIDADE 0
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación:
oral

1. Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios,
mensaxes
e
comunicados
breves
e
articulados de maneira lenta
e clara (p. ex. en estacións ou
aeroportos), sempre que as
condicións acústicas sexan
boas e o son non estea
distorsionado.

Comunicación: comprensión oral

Comunicación:
comprensión
oral

- Comprender de forma oral
minidiálogos escoitados nun
parque.

- LE p. 7 act. 3;
p. 8 act. 1 e 2

comprensión

Identificar o sentido xeral, os
puntos
principais
e
a
información máis importante en
textos orais breves e ben
estruturados, transmitidos de
viva voz ou por medios técnicos
e articulados a velocidade lenta,
nun rexistro formal, informal ou
neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións
cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do
propio campo de interese nos
ámbitos persoal, público, e
educativo, sempre que as
condicións
acústicas
non
distorsionen a mensaxe e se
poida
volver
escoitar
o
devandito.

- Recoñecer preguntas para
poder presentarse.

- LE p. 8 act. 4

2. Entende os puntos
principais do que se lle di en
transaccións e xestións cotiás
e estruturadas (p. ex. en
hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de
lecer ou centros de estudos).

3.
Comprende,
nunha
conversación informal en que
participa,
descricións,
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narracións
e
opinións
formuladas
en
termos
sinxelos
sobre
asuntos
prácticos da vida diaria e
sobre aspectos xerais de
temas do seu interese, cando
se lle fala con claridade,
amodo e directamente, e se
o interlocutor está disposto a
repetir ou reformular o
devandito.

4.
Comprende,
nunha
conversación formal en que
participa (p. ex. nun centro
de
estudos),
preguntas
sinxelas
sobre
asuntos
persoais ou educativos,
sempre que poida pedir que
se lle repita, aclare ou
elabore algo do que se lle
dixo.

5. Identifica
as ideas
principais de programas de
televisión sobre asuntos
cotiáns ou do seu interese
articulados con lentitude e
claridade (p. ex. noticias ou
reportaxes breves), cando as
imaxes constitúen gran parte
da mensaxe.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión do sentido xeral,
os puntos principais ou a
información máis importante do
texto.

-Escoitar e aprender a escoitar.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

- Exercitar a facultade de
concentración e de atención
visual.

Estratexias de
comprensión
- LE p. 7 act.1

- LE p. 7 act. 2

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
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aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer),
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público),
comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz,
contacto visual), e convencións
sociais (costumes, tradicións).

- Saúdos.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis relevantes
do texto (p. ex. unha petición de
información, un aviso ou unha
suxestión) e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común
relativos á organización textual
(introdución do tema, cambio
temático e peche textual).

-LE p. 8 e 9

- Personaxes francófonos soados.
- LE p. 9 act. 8

- Saudar.
- Presentarse, presentar a
alguén.

Funcións
comunicativas
- LE p. 8 e 9
- LE p. 8 e 9

- Contar ata 20.

- LE p. 10

- Dicir cal é a súa cor favorita.

- LE p. 10

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sint.

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

- Comment o teu t'appelles?

discursivos

- S'appeler: je, tu, il/elle.

- LE p. 8 e 9

- Comment ça vai?

- LE p. 8 e 9

- Qui est-ce? C'est

- LE p. 8 e 9

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

- Palabras transparentes.

- LE p. 7 act. 1

- Os saúdos.

- LE p. 8 e 9

- O alfabeto.

- LE p. 10

- As cores.

- LE p. 10

- Os números do 0 ao 20.

- LE p. 10

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e
recoñecer os significados e
intencións comunicativas xerais

- O ritmo na frase.

Patróns
sonoros

- LE p. 9

- Sensibilización coas entoacións
interrogativa e exclamativa.

- LE p. 7 act. 4
- LE p. 8 act. 3
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relacionados cos mesmos.

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: produción

1. Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión
escrito, sobre aspectos
concretos de temas xerais ou
relacionados con aspectos
básicos dos seus estudos, e
responde a preguntas breves e
sinxelas dos oíntes sobre o
contido das mesmas se se
articulan clara e lentamente.

Comunicación: produción

Comunicación:
produción

Expresión
Producir textos breves e
suficientemente comprensibles,
tanto en conversación cara a
cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun
rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, en
que se dá, solicita e intercambia
información sobre temas cotiáns
e asuntos coñecidos ou de
interese persoal e educativo,
aínda que se produzan
interrupcións ou vacilacións, se
fagan necesarias as pausas e a
reformulación para organizar o
discurso e seleccionar
expresións, e o interlocutor teña
que solicitar que se lle repita ou
reformule o devandito.
Interacción
Manexar frases curtas e
fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves
intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que
haxa que interromper o discurso
para buscar palabras ou articular
expresións e para reparar a
comunicación. Interactuar de
maneira simple en intercambios
claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou xestos
simples para tomar ou manter a
quenda de palabra, aínda que
poidan darse desaxustes na
adaptación ao interlocutor.

2. Desenvólvese coa eficacia
suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer,
seguindo normas de cortesía
básicas (saúdo e tratamento).

3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara ou
por teléfono ou outros medios
técnicos, en que establece
contacto social, intercambia
información e expresa opinións
de maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide
e ofrece cousas, pide e dá
indicacións ou instrucións, ou
discute os pasos que hai que
seguir para realizar unha
actividade conxunta.

Expresión
- Adestrarse na pronunciación do
vocabulario estudado.

Expresión
- LE p. 7 act. 2

- Imitar as entoacións dos textos
memorizados.

- LE p. 7 act. 4;
p. 8 act. 4

- Presentar os seus compañeiros,
reutilizando a estrutura que se
acaba de descubrir.

- LE p. 8 act. 5

Interacción

Interacción

- Escenificar un diálogo
memorizado por parellas.

- LE p. 8 act. 3

- Contestar unha pregunta
persoal.
- Imaxinar e interpretar un
diálogo a partir dun modelo.
- Xogar a adiviñar quen falou.

- LE p. 8 act. 5
- LE p. 8
- LE p. 9 act. 8

- LE p. 9 act. 9

4. Desenvólvese de maneira
simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. ex. para
realizar un curso de verán),
achegando a información
necesaria, expresando de
maneira sinxela as súas opinións
sobre temas habituais, e
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados de
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maneira lenta e clara, sempre
que poida pedir que se lle
repitan os puntos clave se o
necesita.

Estratexias de produción
Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
producir textos orais en forma
de monólogo ou de diálogo
breves e de estrutura moi simple
e clara, utilizando, entre outros,
procedementos como a
adaptación da mensaxe aos
recursos de que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de
elementos.

Estratexias de produción

Estratexias de
produción

- Memorizar diálogos e fórmulas
comunicativas.

-LE p. 8 act. 3;
p. 9 act. 7 e
cadro

-Axudarse do xesto e da mímica.

-LE p. 10 act. 6

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
oral en forma de monólogo ou
de diálogo os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, actuando
coa suficiente propiedade e
respectando as normas de
cortesía máis importantes nos
contextos respectivos.

- Saúdos.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións

Levar a cabo as funcións
principais demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns discursivos
sinxelos de uso máis común para
organizar o texto.

- Saudar.

- LE p. 8 e 9

- Presentarse, presentar a
alguén.

- LE p. 8 e 9

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e
coherencia (repetición léxica,

- Comment o teu t'appelles?

- Personaxes francófonos soados.

- Contar ata 20.
- Dicir cal é a súa cor favorita.

- S'appeler: je, tu, il/elle.
- Comment ça vai?

- LE p. 8 e 9
- LE p. 9 act. 8

- LE p. 10
- LE p. 10

Patróns
sintácticos e
discursivos
- LE p. 8 e 9
- LE p. 8 e 9
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elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

- Qui est-ce? C'est

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar información e
opinións breves, sinxelas e
concretas, en situacións
habituais e cotiás.

- Palabras transparentes.

- LE p. 8 e 9
- LE p. 9

Léxico de uso
frecuente

- LE p. 7 act. 1
- Os saúdos.
- LE p. 8 e 9 act.
3e7
- O alfabeto.

- LE p. 10 act. 1

- As cores.

- LE p. 10 act. 3
e4

- Os números do 0 ao 20.

- LE p. 10 act. 5

Patróns sonoros
Pronunciar e entoar de maneira
suficientemente comprensible,
aínda que resulte evidente o
acento estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia esporádicos,
e os interlocutores teñan que
solicitar repeticións ou
aclaracións.

-Imitar entoacións.

- LE p. 8 act. 3
- LE p. 9 act. 7

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, con axuda da
imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. ex.
unha máquina expendedora), así
como instrucións claras para a
realización de actividades e
normas de seguridade básicas
(p. ex. nun centro de estudos).

Comunicación: comprensión

Comunicación

- Comprender palabras
transparentes coa axuda da
grafía e da ilustración.

- LE p. 7 act. 3

- Comprender diálogos curtos
coa axuda da imaxe.

- LE p. 8 e 9
cómic

Identificar a idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
dixital, breves e ben
estruturados escritos nun
rexistro neutro ou informal, que
traten de asuntos habituais en

- Comprender preguntas.

2. Comprende correspondencia
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situacións cotiás, de aspectos
concretos de temas de interese
persoal ou educativo, e que
conteñan estruturas sinxelas e
un léxico de uso frecuente.

persoal sinxela en calquera
formato en que se fala dun
mesmo; descríbense persoas,
obxectos, lugares e actividades;
nárranse
acontecementos
pasados, e exprésanse de
maneira sinxela sentimentos,
desexos e plans, e opinións
sobre temas xerais, coñecidos
ou do seu interese.

3. Entende a idea xeral de
correspondencia formal en que
se informa sobre asuntos do seu
interese no contexto persoal ou
educativo (p. ex. sobre un curso
de verán).

4. Capta o sentido xeral e algúns
detalles importantes de textos
xornalísticos moi breves en
calquera soporte e sobre temas
xerais ou do seu interese se os
números,
os
nomes,
as
ilustracións
e
os
títulos
constitúen gran parte da
mensaxe.

5.
Entende
información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia
ou
consulta
claramente estruturados sobre
temas relativos a asuntos do seu
interese (p. ex. sobre unha
cidade), sempre que poida reler
as seccións difíciles.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión da idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante do
texto.

-Axudarse das ilustracións e das
palabras transparentes.

-LE p. 8 act. 1

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer,
condicións de vida e contorna,

- Observar elementos
socioculturais nunha ilustración
(roupa, taxi, xogos).

- LE p. 7 act. 1 e
3

- Saúdos.
- Personaxes francófonos soados.

- LE p. 8 e 9
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relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e
convencións sociais (costumes,
tradicións).

- LE p. 9 act. 8

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis importantes
do texto e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos sinxelos de uso
común relativos á organización
textual (introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

- Saudar.
- Presentarse, presentar a
alguén.

Funcións
comunicativas
- LE p. 8 e 9
- LE p. 8 e 9

- Contar ata 20.

- LE p. 10

- Dicir cal é a súa cor favorita.

- LE p. 10

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os constituíntes e a organización
de estruturas sintácticas de uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados xerais asociados (p.
ex. estrutura interrogativa para
facer unha suxestión).

- Comment o teu t'appelles?

Patróns
sintácticos e
discursivos

- S'appeler: je, tu, il/elle.

- LE p. 8 e 9

- Comment ça vai?

- LE p. 8 e 9

- Qui est-ce? C'est

- LE p. 8 e 9

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Recoñecer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos
cotiáns e a aspectos concretos
de temas xerais ou relacionados
cos propios intereses ou
estudos, e inferir do contexto,
con apoio visual, os significados
de palabras e expresións que se
descoñecen.

- Palabras transparentes.

- LE p. 7 act. 1

- Os saúdos.

- LE p. 8 e 9

- O alfabeto.

- LE p. 10

- As cores.

- LE p. 10

- Os números do 0 ao 20.

- LE p. 10

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así
como abreviaturas e símbolos
de uso común (p. ex. , %, ), e
os seus significados asociados.

Patróns
sonoros e
ortográficos

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

- LE p. 9, cómic
e cadro

- LE p. 9
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BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Escribir, en papel ou en soporte
dixital, textos breves, sinxelos e
de estrutura clara sobre
temas habituais en situacións
cotiás ou do propio interese,
nun rexistro neutro ou informal,
utilizando recursos básicos de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os signos
de puntuación máis frecuentes.

1. Completa un cuestionario
sinxelo con información
persoal básica e relativa aos
seus intereses ou afeccións (p.
ex.
para asociarse a un club
internacional de mozos).

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.
Incorporar
á produción do texto escrito os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.
Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso máis
habitual para organizar o texto
escrito de maneira sinxela.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi

Contidos

Actividades

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en que fai comentarios moi
breves ou dá instrucións
e indicacións relacionadas con
actividades e situacións
da vida cotiá e do seu interese,
respectando as
convencións e normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes.
3. Escribe correspondencia
persoal breve en que se
establece e mantén o contacto
social (p. ex. con amigos noutros
países), se intercambia
información, se describen en
termos sinxelos sucesos
importantes e experiencias
persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e suxestións (p.
ex. cancelar, confirmar ou
modificar unha invitación ou uns
plans).
4. Escribe correspondencia
formal moi básica e breve,
dirixida a institucións públicas
ou privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e
observa as convencións formais
e normas de cortesía básicas
deste tipo de textos.
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frecuentes).
Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.
Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os
signos de puntuación elementais
(p. ex. punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte
dixital.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.

-Comprender un texto curto e
aprender a extraer del
información.

- LE p. 8 act. 1 e
2

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
escrito os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

- Saúdos.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes das
devanditas funcións e os patróns
discursivos de uso máis habitual
para organizar o texto escrito de
maneira sinxela.

- Saudar.

- LE p. 8 e 9
- Personaxes francófonos soados.
- LE p. 9 act. 8

- Presentarse, presentar a
alguén.

Funcións
comunicativas
- LE p. 8 e 9
- LE p. 8 e 9

- Contar ata 20.

- LE p. 10

- Dicir cal é a súa cor favorita.

- LE p. 10
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Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi
frecuentes).

- Comment o teu t'appelles?

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.

- Palabras transparentes.

- LE p. 7 act. 1

- Os saúdos.

- LE p. 8 e 9

- O alfabeto.

- LE p. 10

- As cores.

- LE p. 10

- Os números do 0 ao 20.

- LE p. 10

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Son/grafía

Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os signos
de puntuación elementais (p. ex.
punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as convencións
ortográficas frecuentes na
redacción de textos moi breves
en soporte dixital.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

- LE p. 9, cómic
e cadro

- S'appeler: je, tu, il/elle.
- Comment ça vai?
- Qui est-ce? C'est

Patróns
sintácticos
e discursivos
- LE p. 8 e 9
- LE p. 8 e 9
- LE p. 8 e 9
- LE p. 9

Contidos

Actividades

Competencia matemática

- Aprender a contar en francés (do 1 ao 20).

e competencias clave en ciencia

- Utilizar estes números nun contexto comunicativo,
xogando coa noción de cantidade, inferior ou superior.

- LE p. 7 act. 4; p.
10 act. 5

Competencias clave (ademais da
competencia lingüística)

e tecnoloxía
Competencias sociais e cívicas

- LE p. 10 act. 6

-Favorecer unha implicación individual e unha dinámica de
grupo. Adestrarse para traballar en grupos pequenos e
estar a gusto cos demais realizando estas actividades
(representacións en parella).

- LE p. 8 act. 3; p.
9 act. 8

- Reutilizar os contidos da unidade nun contexto máis
lúdico (xogos).

- LE p. 9 act. 9;
p. 10 act. 6
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Aprender a aprender

- Perder o «medo» á lingua descoñecida: sendo consciente
das semellanzas entre francés e español e comprobar que
hai maneiras fáciles e divertidas de aprender (cancións,
xogos).

- LE p. 7 act. 1:
palabras
transparentes;
p.7 act.4 e p. 10
act. 1, 2 e 3:
cancións; p. 9
act. 9 e p. 10 act.
2 e 6: xogos

UNIDADE 1
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación:
oral

1. Capta a información máis
importante de
indicacións,
anuncios,
mensaxes
e
comunicados
breves
e
articulados de maneira lenta e
clara (p. ex. en estacións ou
aeroportos), sempre que as
condicións acústicas sexan boas
e o son non estea distorsionado.

-Escoitar, observar ilustracións
para descubrir o vocabulario.

-LE p. 11 act. 1 LE p. 14 act. 2

-Extraer informacións específicas
dun diálogo.

-LE p. 12 act. 1 LE p. 14 act. 1

comprensión

Identificar o sentido xeral, os
puntos
principais
e
a
información máis importante en
textos orais breves e ben
estruturados, transmitidos de
viva voz ou por medios técnicos
e articulados a velocidade lenta,
nun rexistro formal, informal ou
neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións
cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do
propio campo de interese nos
ámbitos persoal, público, e
educativo, sempre que as
condicións
acústicas
non
distorsionen a mensaxe e se
poida
volver
escoitar
o
devandito.

2. Entende os puntos principais
do que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas (p.
ex. en hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).

-Escoitar e comprender un
cómic.

-LE p. 13 act. 4

-Asociar unha ilustración a unha
frase.

-LE p. 14 act. 5

-Comprender mensaxes orais.

-LE p. 15 act. 7 LE p. 18 act. 6

3.
Comprende,
nunha
conversación informal en que
participa, descricións, narracións
e opinións formuladas en
termos sinxelos sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre
aspectos xerais de temas do seu
interese, cando se lle fala con
claridade,
amodo
e
directamente,
e
se
o
interlocutor está disposto a
repetir
ou
reformular
o
devandito.

4.
Comprende,
nunha
conversación formal en que
participa (p. ex. nun centro de
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estudos), preguntas sinxelas
sobre asuntos persoais ou
educativos, sempre que poida
pedir que se lle repita, aclare ou
elabore algo do que se lle dixo.

5. Identifica as ideas principais
de programas de televisión
sobre asuntos cotiáns ou do seu
interese
articulados
con
lentitude e claridade (p. ex.
noticias ou reportaxes breves),
cando as imaxes constitúen gran
parte da mensaxe.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión do sentido xeral,
os puntos principais ou a
información máis importante do
texto.

-Co apoio das informacións
sacadas dunha ilustración,
desenvolver o espírito de
observación e de lóxica
exercitando a atención visual e
auditiva.

- LE p. 11 act. 1

-Comprender o sentido xeral e
localizar as palabras clave nun
diálogo simple.

- LE p. 15 act. 7

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer),
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público),
comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz,
contacto visual), e convencións
sociais (costumes, tradicións).

-A escola en Francia: sistema
escolar, horarios e materias,
instalacións

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis relevantes
do texto (p. ex. unha petición de
información, un aviso ou unha
suxestión) e un repertorio dos

-Nomear o material escolar.

- LE p. 11 act. 1
e 2.

-Identificar unha persoa ou

-LE p. 12 act. 1

- LE p. 14 act. 1
e 2; LE p. 15 act.
6e7
- LE p. 21
- LE p. 26

Funcións
comunicativas
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seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común
relativos á organización textual
(introdución do tema, cambio
temático e peche textual).

obxecto.
-Describir un obxecto.
-Falar do horario escolar (días da
semana, materias).
-Falar das súas materias
favoritas.

- LE p. 13 act. 4
-LE p. 14 act. 2
e 5; LE p. 15 act.
1
-LE p.14 act. 1;
LE p. 15 act. 6

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-Os artigos definidos.

Patróns
sintácticos
discursivos

-Os artigos indefinidos.

- LE p. 15
<<J'observe et
j'analyse>>

-Qu'est-ce que c'est? C'est

- LE p. 13 act. 5
e <<J'observe et
j'analyse>>

-Il e a

- LE p. 12 act. 1
-LE p. 14 act. 2

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-O material escolar.

- LE p. 11 act. 1,
2 e 3; LE p. 13
act. 4

-As cores.

- LE p. 13 act. 4;
LE p. 14 act. 5

-As materias.

- LE p. 14 act. 1
e 2.

-Os días da semana.

- LE p. 14 act. 1
e 2.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Son/grafía

Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e
recoñecer os significados e
intencións comunicativas xerais
relacionados cos mesmos.

-Son [ɔ].

- LE p. 12
<<Boîte à
sons>>

-Je lis, je dis: ai = [ɛ].

- LE p. 17 <<Je
lis, je dis>>

BLOQUE 2. PRODUCIÓN TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: produción

1. Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión
escrito, sobre aspectos
concretos de temas xerais ou
relacionados con aspectos
básicos dos seus estudos, e
responde a preguntas breves e
sinxelas dos oíntes sobre o
contido das mesmas se se
articulan clara e lentamente.

Comunicación: produción

Comunicación

Expresión

Expresión

-Falar de si mesmo.

- LE p. 11 act. 3;
LE p. 14 act. 4;
LE p. 15 act. 8

- Exercitar a memoria para
repasar o vocabulario visto.

- LE p. 14 act. 4;
LE p. 15 act. 8

Expresión
Producir textos breves e
suficientemente comprensibles,
tanto en conversación cara a
cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun
rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, en
que se dá, solicita e intercambia
información sobre temas cotiáns
e asuntos coñecidos ou de
interese persoal e educativo,
aínda que se produzan
interrupcións ou vacilacións, se
fagan necesarias as pausas e a
reformulación para organizar o
discurso e seleccionar
expresións, e o interlocutor teña
que solicitar que se lle repita ou
reformule o devandito.

2. Desenvólvese coa eficacia
suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer,
seguindo normas de cortesía
básicas (saúdo e tratamento).

-Buscar semellanzas, diferenzas,
anomalías a partir dunha
ilustración.

-LE p. 18 act. 1,
2, 3, 4 e 5

-Contestar preguntas persoais.

-LE p. 19 act. 5

-Presentarse, falar das súas
preferencias.

-LE p. 19 act. 1

Interacción

Interacción

-A partir dun modelo memorizar
un diálogo por parellas e
representalo ante a clase.

-LE p. 12 act. 3;
LE p. 14 act. 3

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as

-Xogar cos ritmos para aprender

-LE p. 14 act. 4

Interacción
Manexar frases curtas e
fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves
intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que
haxa que interromper o discurso
para buscar palabras ou articular
expresións e para reparar a
comunicación. Interactuar de
maneira simple en intercambios
claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou xestos
simples para tomar ou manter a
quenda de palabra, aínda que
poidan darse desaxustes na
adaptación ao interlocutor.

3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara ou
por teléfono ou outros medios
técnicos, en que establece
contacto social, intercambia
información e expresa opinións
de maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide
e ofrece cousas, pide e dá
indicacións ou instrucións, ou
discute os pasos que hai que
seguir para realizar unha
actividade conxunta.

4. Desenvólvese de maneira
simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. ex. para
realizar un curso de verán),
achegando a información
necesaria, expresando de
maneira sinxela as súas opinións
sobre temas habituais, e
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados de
maneira lenta e clara, sempre
que poida pedir que se lle
repitan os puntos clave se o
necesita.
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estratexias máis adecuadas para
producir textos orais en forma
de monólogo ou de diálogo
breves e de estrutura moi simple
e clara, utilizando, entre outros,
procedementos como a
adaptación da mensaxe aos
recursos de que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de
elementos.

dunha forma lúdica e
desinhibida.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
oral en forma de monólogo ou
de diálogo os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, actuando
coa suficiente propiedade e
respectando as normas de
cortesía máis importantes nos
contextos respectivos.

-A escola en Francia: sistema
escolar, horarios e materias,
instalacións

- LE p. 14 act. 3

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
principais demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns discursivos
sinxelos de uso máis común para
organizar o texto.

-Nomear o material escolar.

- Memorizar diálogos e fórmulas
comunicativas.

-LE p. 12 act. 3;
LE p. 14 act. 3

Funcións
comunicativas
- LE p. 11 act. 3;
LE p. 12 act. 2;
LE p. 13 act. 6;
LE p. 15 act. 8
-LE p. 19 act. 2

-Identificar unha persoa ou
obxecto.

-LE p. 12 act. 2
e3
-LE p. 19 act. 3

-Describir un obxecto.

- LE p. 12 act. 2
e 3; LE p. 13 act.
6

-Falar do horario escolar (días da
semana, materias).

- LE p. 14 act. 4

-Falar das súas materias
favoritas.

Patróns sintácticos e discursivos

e5

Patróns sintácticos e discursivos

- LE p. 14 act. 3;
LE p. 19 act. 2

Patróns
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Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e
coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-Os artigos definidos.

-Os artigos indefinidos.

-Qu'est-ce que c'est? C'est
-Il e a

sintácticos e
discursivos
- LE p . 1 5
<<J'observe et
j'analyse>>
- LE p. 13 act. 5
e8e
<<J'observe et
j'analyse>>
-LE p. 12 act. 2
e3
-LE p. 14 act. 3

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar información e
opinións breves, sinxelas e
concretas, en situacións
habituais e cotiás.

-O material escolar.

- LE p. 11 act. 3;
LE p. 19 act. 2

-As cores.
-As materias.

- LE p. 13 act. 6;
LE p. 19 act. 2
- LE p. 14 act. 4
e5

-Os días da semana.

- LE p. 14 act. 4
e5

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Son/grafía

Pronunciar e entoar de maneira
suficientemente comprensible,
aínda que resulte evidente o
acento estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia esporádicos,
e os interlocutores teñan que
solicitar repeticións ou
aclaracións.

-Imitar entoacións.

-LE p. 12 act. 3;
Le p. 14 act. 3
-LE p. 17 act. 1
<<Le blog de
Claire>>

-Ler en voz alta e imitar as
entoacións, e traballar o son [ɛ].
-Son [ɔ].

-Je lis, je dis: ai = [ɛ].

- LE p. 12
<<Boîte à
sons>>
-LE p. 17<<Je lis,
je dis>>

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades
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Comunicación: comprensión

Identificar a idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
dixital, breves e ben
estruturados escritos nun
rexistro neutro ou informal, que
traten de asuntos habituais en
situacións cotiás, de aspectos
concretos de temas de interese
persoal ou educativo, e que
conteñan estruturas sinxelas e
un léxico de uso frecuente.

1. Identifica, coa axuda da
imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. ex.
unha máquina expendedora), así
como instrucións claras para a
realización de actividades e
normas de seguridade básicas
(p. ex. nun centro de estudos).

Comunicación: comprensión
-Ler e comprender preguntas, e
buscar información en textos
curtos.
-Comprender un texto curto e
aprender a extraer información
del.

-LE p. 16 e 17
act. 1

-LE p. 17 act. 1
<<Le blog de
Claire>>

2. Comprende correspondencia
persoal sinxela en calquera
formato en que se fala dun
mesmo; se describen persoas,
obxectos, lugares e actividades;
se narran
acontecementos
pasados, e se expresan de
maneira sinxela sentimentos,
desexos e plans, e opinións
sobre temas xerais, coñecidos
ou do seu interese.

3. Entende a idea xeral de
correspondencia formal en que
se informa sobre asuntos do seu
interese no contexto persoal ou
educativo (p. ex. sobre un curso
de verán).

4. Capta o sentido xeral e algúns
detalles importantes de textos
xornalísticos moi breves en
calquera soporte e sobre temas
xerais ou do seu interese se os
números,
os
nomes,
as
ilustracións
e
os
títulos
constitúen gran parte da
mensaxe.

5.
Entende
información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia
ou
consulta
claramente estruturados sobre
temas relativos a asuntos do seu
interese (p. ex. sobre unha
cidade), sempre que poida reler
as seccións difíciles.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión da idea xeral, os
puntos máis relevantes e

-Comprender un texto curto e
aprender a extraer del
información.

-LE p. 16 e 17
act. 1
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información importante do
texto.
Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer,
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e
convencións sociais (costumes,
tradicións).

-A escola en Francia: sistema
escolar, horarios e materias,
instalacións

- LE p. 16 e 17
act. 1

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións
comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis importantes
do texto e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos sinxelos de uso
común relativos á organización
textual (introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

-Nomear o material escolar.
- LE p. 11
-Identificar unha persoa ou
obxecto.

- LE p. 12

-Describir un obxecto.
-Falar do horario escolar (días da
semana, materias).

- LE p. 13
- LE p. 14

-Falar das súas materias
favoritas.
-LE p. 14

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os constituíntes e a organización
de estruturas sintácticas de uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados xerais asociados (p.
ex. estrutura interrogativa para
facer unha suxestión).

-Os artigos definidos.

Patróns
sintácticos e
discursivos

-Os artigos indefinidos.

- LE p. 15
<<J'observe et
j'analyse>>

-Qu'est-ce que c'est? C'est

- LE p. 13
<<J'observe et
j'analyse>>

-Il e a

- LE p. 13
- LE p. 14

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Recoñecer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos
cotiáns e a aspectos concretos
de temas xerais ou relacionados
cos propios intereses ou
estudos, e inferir do contexto,
con apoio visual, os significados
de palabras e expresións que se
descoñecen.

-O material escolar.

- LE p. 11

-As cores.

- LE p. 13 e 14

-As materias.

- LE p. 14

-Os días da semana.

- LE p. 14
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Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Son/grafía

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así
como abreviaturas e símbolos
de uso común (p. ex. , %, ), e
os seus significados asociados.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

- LE p. 17
<<Le blog de
Claire>>

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Escribir, en papel ou en soporte
dixital, textos breves, sinxelos e
de estrutura clara sobre
temas habituais en situacións
cotiás ou do propio interese,
nun rexistro neutro ou informal,
utilizando recursos básicos de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os signos
de puntuación máis frecuentes.

1. Completa un cuestionario
sinxelo con información
persoal básica e relativa aos
seus intereses ou afeccións (p.
ex.
para asociarse a un club
internacional de mozos).

-Redactar unha presentación.

-LE p. 17 act. 2

-Personalizar unha páxina do seu
caderno presentándose.

- LE p. 20
<<Tâche
finale>>

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.
Incorporar
á produción do texto escrito os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.
Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en que fai comentarios moi
breves ou dá instrucións
e indicacións relacionadas con
actividades e situacións
da vida cotiá e do seu interese,
respectando as
convencións e normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes.
3. Escribe correspondencia
persoal breve en que se
establece e mantén o contacto
social (p. ex. con amigos noutros
países), se intercambia
información, se describen en
termos sinxelos sucesos
importantes e experiencias
persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e suxestións (p.
ex. cancelar, confirmar ou
modificar unha invitación ou uns
plans).
4. Escribe correspondencia
formal moi básica e breve,
dirixida a institucións públicas
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patróns discursivos de uso máis
habitual para organizar o texto
escrito de maneira sinxela.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi
frecuentes).

ou privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e
observa as convencións formais
e normas de cortesía básicas
deste tipo de textos.

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.
Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os
signos de puntuación elementais
(p. ex. punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte
dixital.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.

Redactar unha presentación a
partir de modelos, reutilizando
ao máximo todo o adquirido
nesta unidade e as precedentes.

-LE p. 17 act. 2;
LE p. 20 act. 1 e
2

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
escrito os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

-A escola en Francia: sistema
escolar, horarios e materias,
instalacións

- LE p. 16 e 17
act. 2
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Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes das
devanditas funcións e os patróns
discursivos de uso máis habitual
para organizar o texto escrito de
maneira sinxela.

-Nomear o material escolar.

Funcións
comunicativas

- LE p. 11
-Identificar unha persoa ou
obxecto.

- LE p. 12

-Describir un obxecto.
-Falar do horario escolar (días da
semana, materias).

- LE p. 13
- LE p. 14

-Falar das súas materias
favoritas.
-LE p. 14
Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi
frecuentes).

-Os artigos definidos.

Patróns
sintácticos e
discursivos

-Os artigos indefinidos.

- LE p. 15
<<J'observe et
j'analyse>>

-Qu'est-ce que c'est? C'est

- LE p. 13
<<J'observe et
j'analyse>>
- LE p. 13

-Il e a
- LE p. 14

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.

-O material escolar.

Léxico de uso
frecuente

- LE p. 11
-As cores.
- LE p. 13 e 14
-As materias.
- LE p. 14
-Os días da semana.
- LE p. 14

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Son/grafía

Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os signos
de puntuación elementais (p. ex.
punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as convencións
ortográficas frecuentes na
redacción de textos moi breves
en soporte dixital.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

-LE p. 17 act. 2

Competencias clave (ademais da

Contidos

Actividades

competencia lingüística)
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Competencia matemática

- Aprender a contar en francés (do 0 ao 21).

e competencias clave en ciencia

-Razoar de forma lóxica.

e tecnoloxía

Competencias sociais e cívicas

-LE p. 18 act.
2, 3, 4 e 5
-Sensibilizar os alumnos coa reciclaxe.
-Observar con curiosidade o comportamento dos demais e
respectar. Ser tolerantes.

-Participar nos intercambios orais e respectar a quenda
dos demais.
-Descubrir o sistema escolar francés. Falar de si mesmo.

Aprender a aprender

-LE p. 11 act. 2

- LE p. 12 act.
3
-LE p. 14 act. 3

-LE p. 16 e 17

-Valorar a diversidade e o respecto aos demais. Traballar
de forma disciplinada e activa. Respectar o material
común e persoal.

-LE p. 20

-Desenvolver a capacidade de observación, dedución e de
memoria.

-LE p. 11 act.
1, 2 e 3

-Utilizar estratexias de comprensión oral, reflexionar
sobre unha regra gramatical, desenvolver o sentido da
observación.

-LE p. 13 act.
4, 5 e 6

- Perder o «medo» á lingua descoñecida: sendo consciente
das semellanzas entre o francés e o español e comprobar
que hai maneiras fáciles e divertidas de aprender
(cancións, xogos).

-Utilizar estratexias de comprensión oral. Exercitar a
memoria. Recoñecer a importancia do xogo de rol e da
linguaxe non verbal na aprendizaxe.
-Distinguir a lingua oral da escrita e valoralo como unha
vantaxe. Valorar a importancia da interacción e a
aprendizaxe.
Sensibilidade e expresión cultural

-LE p. 18 act.
1; LE p. 19 act.
4

-LE p. 14 act.
1, 2, 3, 4 e 5
LE p. 18 act. 1,
2, 3 , 4 e 5

-LE p. 12 act.
1, 2 e 3

-LE p. 15 act. 8

-Representar unha escena.

-LE p. 12 act. 3

-Descubrir un autor francés.

-LE p. 16 e 17

-Interesarse pola cultura francesa. Desenvolver a súa
creatividade e a súa habilidade manual.

-LE p. 20

Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor

-Contestar preguntas persoais

-LE p. 19 act. 1
e5

Competencia dixital

-Procurar información por Internet. Escribir nun blog.

-LE p. 17 act. 2
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UNIDADE 2
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación:
oral

1. Capta a información máis
importante de
indicacións,
anuncios,
mensaxes
e
comunicados
breves
e
articulados de maneira lenta e
clara (p. ex. en estacións ou
aeroportos), sempre que as
condicións acústicas sexan boas
e o son non estea distorsionado.

-Escoitar mensaxes orais e saber
recoñecer as datas.

-LE p. 21 act. 2

comprensión

Identificar o sentido xeral, os
puntos
principais
e
a
información máis importante en
textos orais breves e ben
estruturados, transmitidos de
viva voz ou por medios técnicos
e articulados a velocidade lenta,
nun rexistro formal, informal ou
neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións
cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do
propio campo de interese nos
ámbitos persoal, público, e
educativo, sempre que as
condicións
acústicas
non
distorsionen a mensaxe e se
poida
volver
escoitar
o
devandito.

2. Entende os puntos principais
do que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas (p.
ex. en hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).

3.
Comprende,
nunha
conversación informal en que
participa, descricións, narracións
e opinións formuladas en
termos sinxelos sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre
aspectos xerais de temas do seu
interese, cando se lle fala con
claridade,
amodo
e
directamente,
e
se
o
interlocutor está disposto a
repetir
ou
reformular
o
devandito.

-Comprender un diálogo curto e
contestar preguntas sinxelas
sobre asuntos persoais.

-LE p. 22 act. 1

-Saber recoñecer preguntas
sinxelas para poder contestalas.

-LE p. 22 act. 2
-LE p. 29 act. 7

-Comprensión exhaustiva de
expresións xa coñecidas.

-LE p. 23 act. 6

-Identificar situacións e facer
hipóteses. Identificar os
personaxes do diálogo.
-Comprender mensaxes orais de
mozas que expresan os seus
gustos.
-Comprender unha situación con
axuda de indicios non verbais.

-LE p. 24 act. 1

-LE p. 28 act. 2

-LE p. 29 act. 1

4.
Comprende,
nunha
conversación formal en que
participa (p. ex. nun centro de
estudos), preguntas sinxelas
sobre asuntos persoais ou
educativos, sempre que poida
pedir que se lle repita, aclare ou
elabore algo do que se lle dixo.

5. Identifica as ideas principais
de programas de televisión
sobre asuntos cotiáns ou do seu

59

interese
articulados
con
lentitude e claridade (p. ex.
noticias ou reportaxes breves),
cando as imaxes constitúen gran
parte da mensaxe.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión do sentido xeral,
os puntos principais ou a
información máis importante do
texto.

-Escoitar e aprender a escoitar.

- LE p. 23 act. 1

-Exercitar a facultade de
concentración e de atención
visual e auditiva.

- LE p. 24 act. 1
e3
-LE p. 28 act. 2
- LE p. 29 act. 1

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer),
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público),
comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz,
contacto visual), e convencións
sociais (costumes, tradicións).

-Os deportes.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis relevantes
do texto (p. ex. unha petición de
información, un aviso ou unha
suxestión) e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común
relativos á organización textual
(introdución do tema, cambio
temático e peche textual).

-Pedir información sinxela a
alguén como o seu nome, clase

-Saber dicir a data.

- LE p. 24
- LE p. 21

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os

-Verbos en -er: je, tu, il, elle.
-Verbo être.

Patróns
sintácticos
discursivos

-Festas francesas.

- LE p. 22
- LE p. 21

-Símbolos franceses.
-LE p. 26

Funcións
comunicativas
- LE p. 22

-Expresar os gustos.
-Describir a alguén.

-Formación do feminino dos
adxectivos.

- LE p. 23 e 28

- LE p. 23
- LE p. 25 act. 7
- LE p. 25
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seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-Formación do plural.

<<J'observe et
j'analyse>>
- LE p. 25
<<J'observe et
j'analyse>>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-Meses.

- LE p. 21

-Números do 20 ao 31.

- LE p. 21

-Deportes e tempo libre.

- LE p. 22

-Adxectivos para a descrición.

- LE p. 25

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Son/grafía

Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e
recoñecer os significados e
intencións comunicativas xerais
relacionados cos mesmos.

-O son [y].

- LE p. 22

- O son [R].

- LE p. 24

- O u = [o u ].

- LE p. 27

- «E» mudo.

- LE p. 27

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación: produción

1. Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión
escrito, sobre aspectos
concretos de temas xerais ou
relacionados con aspectos
básicos dos seus estudos, e
responde a preguntas breves e
sinxelas dos oíntes sobre o
contido das mesmas se se
articulan clara e lentamente.

Comunicación: produción

Expresión
Producir textos breves e
suficientemente comprensibles,
tanto en conversación cara a
cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun
rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, en
que se dá, solicita e intercambia
información sobre temas cotiáns
e asuntos coñecidos ou de
interese persoal e educativo,
aínda que se produzan

Expresión

Expresión

- Adestrarse na pronuncia do
vocabulario estudado.

- LE p. 21 act.3

- Exercitar a memoria para
atopar as respostas adecuadas.

- LE p. 22 act. 3

-Expresar gustos persoais.
-Describir o seu mellor amigo.

2. Desenvólvese coa eficacia
suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as

Actividades

Interacción

-LE p. 22 act. 5
e p. 23 act. 8
-LE p. 29 act. 5
Interacción
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interrupcións ou vacilacións, se
fagan necesarias as pausas e a
reformulación para organizar o
discurso e seleccionar
expresións, e o interlocutor teña
que solicitar que se lle repita ou
reformule o devandito.
Interacción

viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer,
seguindo normas de cortesía
básicas (saúdo e tratamento).

3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara ou
por teléfono ou outros medios
técnicos, en que establece
contacto social, intercambia
información e expresa opinións
de maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide
e ofrece cousas, pide e dá
indicacións ou instrucións, ou
discute os pasos que hai que
seguir para realizar unha
actividade conxunta.

-Memorizar un diálogo por
parellas e representalo ante a
clase.

-LE p. 22 act. 4

- Xogar e adiviñar de quen se
está a falar.

- LE p. 23 act. 9

- Xogar e adiviñar unha data.

-LE p. 24 act. 5

-Preguntar informacións
persoais.

-LE p. 29 act. 2

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
producir textos orais en forma
de monólogo ou de diálogo
breves e de estrutura moi simple
e clara, utilizando, entre outros,
procedementos como a
adaptación da mensaxe aos
recursos de que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de
elementos.

- Memorizar diálogos e fórmulas
comunicativas.

-LE p. 22 act. 3
e p. 23 act. 8

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
oral en forma de monólogo ou
de diálogo os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, actuando

-Os deportes.

Manexar frases curtas e
fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves
intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que
haxa que interromper o discurso
para buscar palabras ou articular
expresións e para reparar a
comunicación. Interactuar de
maneira simple en intercambios
claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou xestos
simples para tomar ou manter a
quenda de palabra, aínda que
poidan darse desaxustes na
adaptación ao interlocutor.

4. Desenvólvese de maneira
simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. ex. para
realizar un curso de verán),
achegando a información
necesaria, expresando de
maneira sinxela as súas opinións
sobre temas habituais, e
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados de
maneira lenta e clara, sempre
que poida pedir que se lle
repitan os puntos clave se o
necesita.

- LE p. 22 act. 4
-Festas francesas.
-Símbolos franceses.

- LE p. 21
- LE p. 26
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coa suficiente propiedade e
respectando as normas de
cortesía máis importantes nos
contextos respectivos.
Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións
comunicativas

Levar a cabo as funcións
principais demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns discursivos
sinxelos de uso máis común para
organizar o texto.

-Pedir información sinxela a
alguén como o seu nome, clase

- LE p. 22

-Expresar os gustos.

- LE p. 23 e 28

-Describir a alguén.

- LE p. 24

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e
coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-Verbos en -er: je, tu, il, elle.

Patróns
sintácticos e
discursivos

-Verbo être.

- LE p. 23
<<J'observe et
j'analyse>>

-Saber dicir a data.
- LE p. 21

-Formación do feminino dos
adxectivos.

- LE p. 24 act. 3
- LE p. 25 act. 7
<<J'observe et
j'analyse>>
e <<Rythme les
verbes>>
- LE p. 25
<<J'observe et
j'analyse>> act.
7

-Formación do plural.
- LE p. 25
<<J'observe et
j'analyse>>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar información e
opinións breves, sinxelas e
concretas, en situacións
habituais e cotiás.

-Meses.

- LE p. 21

-Números do 20 ao 31.

- LE p. 21

-Deportes e tempo libre.

- LE p. 22

-Adxectivos para a descrición.

- LE p. 25

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Son/grafía

Pronunciar e entoar de maneira
suficientemente comprensible,
aínda que resulte evidente o
acento estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia esporádicos,
e os interlocutores teñan que

-Imitar entoacións e traballar a
liaison.

-LE p. 24 act. 4,
p. 26 act.

-Traballar a expresividade.

- LE p. 22 act.
5, p . 30
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solicitar repeticións ou
aclaracións.

-Ler en voz alta e imitar as
entoacións.

-LE p. 25 act. 6
-LE p. 27 act. 1

-O son [y].

- LE p. 22
<<Boîte à
sons>>

- O son [R].
- LE p. 24
<<Boîte à sons>

- O u = [u ].

-LE p. 27 <<Je
lis, je dis>>
-LE p. 27 <<Je
lis, je dis>>

- «E» mudo.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, coa axuda da
imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. ex.
unha máquina expendedora), así
como instrucións claras para a
realización de actividades e
normas de seguridade básicas
(p. ex. nun centro de estudos).

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Ler e comprender a personaxes
que se presentan e falan dos
seus gustos.

- LE p. 25 act. 6

-Comprender un texto curto e
aprender a extraer información
del.

- LE p. 26 act. 1

Identificar a idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
dixital, breves e ben
estruturados escritos nun
rexistro neutro ou informal, que
traten de asuntos habituais en
situacións cotiás, de aspectos
concretos de temas de interese
persoal ou educativo, e que
conteñan estruturas sinxelas e
un léxico de uso frecuente.

-Recoñecer informacións xa
coñecidas polo alumno.

- LE p. 26 act. 4

2. Comprende correspondencia
persoal sinxela en calquera
formato en que se fala dun
mesmo; se describen persoas,
obxectos, lugares e actividades;
se narran
acontecementos
pasados, e se expresan de
maneira sinxela sentimentos,
desexos e plans, e opinións
sobre temas xerais, coñecidos
ou do seu interese.

3. Entende a idea xeral de
correspondencia formal en que
se informa sobre asuntos do seu
interese no contexto persoal ou
educativo (p. ex. sobre un curso
de verán).
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4. Capta o sentido xeral e algúns
detalles importantes de textos
xornalísticos moi breves en
calquera soporte e sobre temas
xerais ou do seu interese se os
números,
os
nomes,
as
ilustracións
e
os
títulos
constitúen gran parte da
mensaxe.

5.
Entende
información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia
ou
consulta
claramente estruturados sobre
temas relativos a asuntos do seu
interese (p. ex. sobre unha
cidade), sempre que poida reler
as seccións difíciles.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión da idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante do
texto.

-Comprender un texto curto e
aprender a extraer del
información.

-LE p. 26 act. 1

-Comprender textos curtos con
axuda das ilustracións e de
palabras transparentes.
- LE p. 26 act. 4

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer,
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e
convencións sociais (costumes,
tradicións).

-Os deportes.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis importantes
do texto e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos sinxelos de uso
común relativos á organización
textual (introdución do tema,
cambio temático e peche

-Pedir información sinxela a
alguén como o seu nome, clase

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

- LE p. 22

-Festas francesas.
- LE p. 21
-Símbolos franceses.
-LE p. 26 act. 2
e 3 p. 27 act. 4

-Expresar os gustos.

Funcións
comunicativas
- LE p. 22
- LE p. 23 act. 8

-Describir a alguén.
-Saber dicir a data.

- LE p. 24 act. 3
- LE p. 21 act. 2
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textual).
Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os constituíntes e a organización
de estruturas sintácticas de uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados xerais asociados (p.
ex. estrutura interrogativa para
facer unha suxestión).

-Verbos en -er: je, tu, il, elle.

-Verbo être.

-Formación do feminino dos
adxectivos.
-Formación do plural.

Patróns
sintácticos

- LE p. 23
<<J'observe et
j'analyse>>
- LE p. 24 act. 3
e
p. 25 act. 6
<<J'observe et
j'analyse>>
- LE p. 25
- LE p. 25

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Recoñecer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos
cotiáns e a aspectos concretos
de temas xerais ou relacionados
cos propios intereses ou
estudos, e inferir do contexto,
con apoio visual, os significados
de palabras e expresións que se
descoñecen.

-Meses.

- LE p. 21

-Números do 20 ao 31.

- LE p. 21

-Deportes e tempo libre.

- LE p. 22

-Adxectivos para a descrición.

- LE p. 25

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Son/grafía

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así
como abreviaturas e símbolos
de uso común (p. ex. , %, ), e
os seus significados asociados.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

- LE p. 26 e 27
<< Le blog de
Claire >>

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Escribir, en papel ou en soporte
dixital, textos breves, sinxelos e
de estrutura clara sobre
temas habituais en situacións
cotiás ou do propio interese,
nun rexistro neutro ou informal,

1. Completa un cuestionario
sinxelo con información
persoal básica e relativa aos
seus intereses ou afeccións (p.
ex.
para asociarse a un club

Comunicación

Comunicación

-Redactar unha presentación coa
descrición do seu mellor
amigo/a.

-LE p. 27 act. 2
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utilizando recursos básicos de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os signos
de puntuación máis frecuentes.
Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.
Incorporar
á produción do texto escrito os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.
Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso máis
habitual para organizar o texto
escrito de maneira sinxela.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi
frecuentes).

internacional de mozos).
2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en que fai comentarios moi
breves ou dá instrucións
e indicacións relacionadas con
actividades e situacións
da vida cotiá e do seu interese,
respectando as
convencións e normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes.
3. Escribe correspondencia
persoal breve en que se
establece e mantén o contacto
social (p. ex. con amigos noutros
países), se intercambia
información, se describen en
termos sinxelos sucesos
importantes e experiencias
persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e suxestións (p.
ex. cancelar, confirmar ou
modificar unha invitación ou uns
plans).
4. Escribe correspondencia
formal moi básica e breve,
dirixida a institucións públicas
ou privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e
observa as convencións formais
e normas de cortesía básicas
deste tipo de textos.

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.
Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os
signos de puntuación elementais
(p. ex. punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
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de maiúsculas e minúsculas), así
como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte
dixital.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.

Redactar unha presentación a
partir de modelos, reutilizando
ao máximo todo o adquirido
nesta unidade e as precedentes.

-LE p. 27 act. 2

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
escrito os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

-Os deportes.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes das
devanditas funcións e os patróns
discursivos de uso máis habitual
para organizar o texto escrito de
maneira sinxela.

-Pedir información sinxela a
alguén como o seu nome, clase

- LE p. 22
-Festas francesas.
-Símbolos franceses.

- LE p. 21
- LE p. 26

Funcións
comunicativas
- LE p. 22

- Expresar os gustos.
-Describir a alguén.
-Saber dicir a data.

- LE p. 23 e 28
- LE p. 24
- LE p. 21

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi
frecuentes).

-Verbos en -er: je, tu, il, elle.

Patróns
sintácticos e
discursivos

-Verbo être.

- LE p. 23

-Formación do feminino dos
adxectivos.

- LE p. 24
- LE p. 25

-Formación do plural.
- LE p. 25
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Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.

-Meses.

- LE p. 21

-Números do 20 ao 31.

- LE p. 21

-Deportes e tempo libre.

- LE p. 22

-Adxectivos para a descrición.

- LE p. 25

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Son/grafía

Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os signos
de puntuación elementais (p. ex.
punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as convencións
ortográficas frecuentes na
redacción de textos moi breves
en soporte dixital.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

-LE p. 27 act. 2

Competencias clave (ademais da

Contidos

Actividades

- Aprender a contar en francés (do 21 ao 31).

-LE p. 21 act. 3

- Ensinarlles aos alumnos a tolerar, expresar e
comprender puntos de vista diferentes aos seus.

- LE p. 23 act.
8

-Ser capaz de traballar en grupo. Valorar a diversidade e o
respecto aos demais. Traballar de forma disciplinada e
activa. Respectar o material común e persoal.

LE p. 28 e 30

competencia lingüística)

Competencia matemática
e competencias clave en ciencia
e tecnoloxía

Competencias sociais e cívicas

-LE p. 29

-Respectar a quenda de palabra.
- Facerlle ver ao alumno a importancia de respectar as
regras do xogo.

-LE p. 23 act. 9
e p. 24 act. 5

-Desenvolver o coñecemento dos valores democráticos e
a reflexión crítica das nocións de xustiza, igualdade,
cidadanía e dos dereitos civís.

-LE p. 26 e 27

-Dar gran valor á amizade.
Aprender a aprender

-LE p. «Le blog
de Claire» act.
1e2

- Perder o «medo» á lingua descoñecida: sendo consciente
das semellanzas entre o francés e o español e comprobar
que hai maneiras fáciles e divertidas de aprender
(cancións, xogos).

-LE p. 21 act.
1, 2 e 3

-Utilizar estratexias de comprensión oral. Exercitar a
memoria. Recoñecer a importancia do xogo de rol e da

-LE p. 22 act.
1, 2, 3 e 4
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linguaxe non verbal na aprendizaxe.
-Distinguir a lingua oral da escrita e valoralo como unha
vantaxe. Valorar a importancia da interacción e a
aprendizaxe.

-LE p. 23

-Desenvolver estratexias para asociar elementos. Traballar
a memoria. Dar importancia ao xogo na aprendizaxe.

-LE p. 24 act.
1, 2 e 3.

Sensibilización e expresión cultural

-Mostrar interese por Francia, así como polos seus
símbolos.

-LE p. 26 act.
27

Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor

-Contestar preguntas persoais.

-LE p. 29 act. 7
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UNIDADE 3
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación:
oral

1. Capta a información máis
importante de
indicacións,
anuncios,
mensaxes
e
comunicados
breves
e
articulados de maneira lenta e
clara (p. ex. en estacións ou
aeroportos), sempre que as
condicións acústicas sexan boas
e o son non estea distorsionado.

Comunicación

Comunicación

-Observar ilustracións, escoitar e
relacionar.

-LE p. 33 act. 1
e2
-LE p. 41
<<Préparetoi>>

-Identificar situacións e
comprender vocabulario.

-LE p. 34 act. 1

comprensión

Identificar o sentido xeral, os
puntos
principais
e
a
información máis importante en
textos orais breves e ben
estruturados, transmitidos de
viva voz ou por medios técnicos
e articulados a velocidade lenta,
nun rexistro formal, informal ou
neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións
cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do
propio campo de interese nos
ámbitos persoal, público, e
educativo, sempre que as
condicións
acústicas
non
distorsionen a mensaxe e se
poida
volver
escoitar
o
devandito.

2. Entende os puntos principais
do que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas (p.
ex. en hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).

-Comprender o sentido xeral de
diálogos curtos e contestar
preguntas sinxelas.

-Comprensión exhaustiva de
expresións xa coñecidas.

-LE p. 34 act. 2
-LE p. 36 act. 1

-LE p. 41 act. 1

3.
Comprende,
nunha
conversación informal en que
participa, descricións, narracións
e opinións formuladas en
termos sinxelos sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre
aspectos xerais de temas do seu
interese, cando se lle fala con
claridade,
amodo
e
directamente,
e
se
o
interlocutor está disposto a
repetir
ou
reformular
o
devandito.

4.
Comprende,
nunha
conversación formal en que
participa (p. ex. nun centro de
estudos), preguntas sinxelas
sobre asuntos persoais ou
educativos, sempre que poida
pedir que se lle repita, aclare ou
elabore algo do que se lle dixo.

5. Identifica as ideas principais
de programas de televisión
sobre asuntos cotiáns ou do seu
interese
articulados
con
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lentitude e claridade (p. ex.
noticias ou reportaxes breves),
cando as imaxes constitúen gran
parte da mensaxe.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión do sentido xeral,
os puntos principais ou a
información máis importante do
texto.

-Escoitar e aprender a escoitar.

- LE p. 33 act. 1

-Exercitar a facultade de

- LE p. 33 act. 2
e p. 34 act. 1

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer),
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público),
comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz,
contacto visual), e convencións
sociais (costumes, tradicións).

-Xestos ecolóxicos no día a día.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis relevantes
do texto (p. ex. unha petición de
información, un aviso ou unha
suxestión) e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común
relativos á organización textual
(introdución do tema, cambio
temático e peche textual).

-Facer valoracións.

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os

-Verbos en -er: nous, vous,
ils/elles.

concentración e de atención
visual e auditiva.

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

- LE p. 36 act. 1

-Xeografía de Francia.
- LE p. 38 e 39

Funcións
comunicativas
- LE p. 34 act. 1
e2

-Describir acción.

-LE p. 33 act. 1.
-LE p. 34 act. 1
e2

-Falar de ecoloxía.
-LE p. 36 act. 1
-LE p. 37 act. 7

Patróns
sintáticos e
discursivos
-LE p. 35 act. 4
e5
LE p. 37
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seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-Oracións negativas.

<<J'observe et
j'analyse>>
LE p. 40 act. 1

-A elisión.

-LE p. 35 act. 4,
5 e <<Rythme
les verbes!>>

-On=nous.

- LE p. 37
<<J'observe et
j'analyse>>
-LE p. 37 act. 7

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-Verbos de acción.

- LE p. 33 act. 1
e 2, p. 34 act. 1
e 2, p. 35 act.
<<J'observe et
j'analyse>>

-Os números do 40 ao 100.

- LE p. 34 act. 3
e p. 36 act. 4 e
5

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Son/grafía

Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e
recoñecer os significados e
intencións comunicativas xerais
relacionados cos mesmos.

-O son [Ʒ].

- LE p. 34
<<Boîte à
sons>>

- O son [ã].

- LE p. 36
<<Boîte à
sons>>

-Reciclaxe e ecoloxía.

-Au, eau= [o].

- LE p. 36 act.1
e p. 37 act. 7

-LE p. 39 act. 1

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: produción

1. Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión
escrito, sobre aspectos
concretos de temas xerais ou
relacionados con aspectos
básicos dos seus estudos, e

Comunicación: produción

Comunicación
Expresión

Expresión
Producir textos breves e
suficientemente comprensibles,

Expresión
- Adestrarse na pronuncia do
vocabulario estudado.

-LE p. 33 act.3
-LE p. 35 act. 4
e5
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tanto en conversación cara a
cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun
rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, en
que se dá, solicita e intercambia
información sobre temas cotiáns
e asuntos coñecidos ou de
interese persoal e educativo,
aínda que se produzan
interrupcións ou vacilacións, se
fagan necesarias as pausas e a
reformulación para organizar o
discurso e seleccionar
expresións, e o interlocutor teña
que solicitar que se lle repita ou
reformule o devandito.

responde a preguntas breves e
sinxelas dos oíntes sobre o
contido das mesmas se se
articulan clara e lentamente.

-Familiarizarse coa utilización do
nous e vous.

- Exercitar a memoria para
atopar as respostas adecuadas.
2. Desenvólvese coa eficacia
suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer,
seguindo normas de cortesía
básicas (saúdo e tratamento).

- LE p. 35
<<J'observe
j'analyse>>
-LE p. 41 act. 2

-Describir unha escena.
-LE p. 41 act. 2,
3 e 4.
-Presentación da tarefa final.
Interacción

-LE p. 42 act. 2
Interacción

-Preguntar información aos seus
compañeiros sobre a súa vida no
colexio.

-LE p. 41 act. 6

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
producir textos orais en forma
de monólogo ou de diálogo
breves e de estrutura moi simple
e clara, utilizando, entre outros,
procedementos como a
adaptación da mensaxe aos
recursos de que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de

-Crear frases a partir dun modelo
sintáctico.

-LE p. 40 act. 1

Interacción
Manexar frases curtas e
fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves
intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que
haxa que interromper o discurso
para buscar palabras ou articular
expresións e para reparar a
comunicación. Interactuar de
maneira simple en intercambios
claramente estruturados, e
utilizar fórmulas ou xestos
simples para tomar ou manter a
quenda de palabra, aínda que
poidan darse desaxustes na
adaptación ao interlocutor.

3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara ou
por teléfono ou outros medios
técnicos, en que establece
contacto social, intercambia
información e expresa opinións
de maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide
e ofrece cousas, pide e dá
indicacións ou instrucións, ou
discute os pasos que hai que
seguir para realizar unha
actividade conxunta.

4. Desenvólvese de maneira
simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. ex. para
realizar un curso de verán),
achegando a información
necesaria, expresando de
maneira sinxela as súas opinións
sobre temas habituais, e
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados de
maneira lenta e clara, sempre
que poida pedir que se lle
repitan os puntos clave se o
necesita.

- Memorizar diálogos e fórmulas
comunicativas.

- LE p. 35 act.
<<Rythme lles
verbes!>>
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elementos.
Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
oral en forma de monólogo ou
de diálogo os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, actuando
coa suficiente propiedade e
respectando as normas de
cortesía máis importantes nos
contextos respectivos.

-Xestos ecolóxicos no día a día.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
principais demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns discursivos
sinxelos de uso máis común para
organizar o texto.

-Facer valoracións.

-Xeografía de Francia.

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

- LE p. 36 act. 2,
p. 37 act. 7
- LE p. 38 e 39

Funcións
comunicativas
- LE p. 34 act. 2

-Describir accións.
- LE p. 33 act. 3,
p. 35 act. 5

-Falar de ecoloxía.

- LE p. 36 act. 2

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e
coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-Verbos en -er: nous, vous,
ils/elles.

Patróns
sintácticos e
discursivos

-Oracións negativas.

-A elisión.

-On=nous

-LE p. 35 act. 4
e5
-LE p. 37
<<Rythme les
verbes!>>
-LE p. 40 act. 1
-LE p. 35 act. 4
e5e
<<J'observe et
j'analyse>>.
<<Rythme les
verbes!>>

- LE p. 37
<<J'observe et
j'analyse>>
-LE p. 37 act. 7

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar información e
opinións breves, sinxelas e

-Verbos de acción.

-LE p. 33 act. 1

-Reciclaxe e ecoloxía.

- LE p. 35 act. 4
e5
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concretas, en situacións
habituais e cotiás.

-Os números do 40 ao 100.

-LE p. 36 act. 2
LE p. 37 act. 6
-LE p. 34 act. 3
p. 36 act. 5

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Son/grafía

Pronunciar e entoar de maneira
suficientemente comprensible,
aínda que resulte evidente o
acento estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia esporádicos,
e os interlocutores teñan que
solicitar repeticións ou
aclaracións.

Traballar a pronuncia e a
entoación.

- LE p. 34 act. 3,
p. 36 act. 5, p.
36 act. 2

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, coa axuda da
imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. ex.
unha máquina expendedora), así
como instrucións claras para a
realización de actividades e
normas de seguridade básicas
(p. ex. nun centro de estudos).

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Ler e comprender un test sobre
o tema da ecoloxía.

- LE p. 37 act. 6

Identificar a idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
dixital, breves e ben
estruturados escritos nun
rexistro neutro ou informal, que
traten de asuntos habituais en
situacións cotiás, de aspectos
concretos de temas de interese
persoal ou educativo, e que
conteñan estruturas sinxelas e
un léxico de uso frecuente.

2. Comprende correspondencia
persoal sinxela en calquera
formato en que se fala dun
mesmo; se describen persoas,
obxectos, lugares e actividades;
se narran
acontecementos
pasados, e se expresan de
maneira sinxela sentimentos,
desexos e plans, e opinións
sobre temas xerais, coñecidos
ou do seu interese.

-Ser capaz de extraer
información a partir dun mapa
de Francia.
-Ler información nunha páxina
web sobre un campamento de
verán.
- Ler información dun blog.

- LE p. 38 e 39

- LE p. 39

-LE p. 39 <<Le
blog de Claire>>

3. Entende a idea xeral de
correspondencia formal en que
se informa sobre asuntos do seu
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interese no contexto persoal ou
educativo (p. ex. sobre un curso
de verán).

4. Capta o sentido xeral e algúns
detalles importantes de textos
xornalísticos moi breves en
calquera soporte e sobre temas
xerais ou do seu interese se os
números,
os
nomes,
as
ilustracións
e
os
títulos
constitúen gran parte da
mensaxe.

5.
Entende
información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia
ou
consulta
claramente estruturados sobre
temas relativos a asuntos do seu
interese (p. ex. sobre unha
cidade), sempre que poida reler
as seccións difíciles.
Etratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión da idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante do
texto.

-Comprender un mapa e
aprender a extraer información.

-LE p. 39 Quiz

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer,
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e
convencións sociais (costumes,
tradicións).

-Xestos ecolóxicos no día a día.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis importantes
do texto e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos sinxelos de uso

-Facer valoracións.

-Comprender textos curtos con
axuda das ilustracións e de
palabras transparentes.

- LE p. 37 act. 6,
p. 39 <<Séjour,
colonie de
vacances>>
Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

- LE p. 36 e 37

-Xeografía de Francia.
- LE p. 38 e 39

-Describir acción.

Funcións
comunicativas
- LE p. 34 act. 2
- LE p. 33 act. 3,
p. 35 act. 5
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común relativos á organización
textual (introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

-Falar de ecoloxía.

- LE p. 36 e 37

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os constituíntes e a organización
de estruturas sintácticas de uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados xerais asociados (p.
ex. estrutura interrogativa para
facer unha suxestión).

-Verbos en -er: nous, vous,
ils/elles.

Patróns
sintácticos
-LE p. 35
<<J'observe et
j'a nalyse>>
-LE p. 37 act. 6
e <<J'observe et
j'a nalyse>>

-Oracións negativas.

-A elisión.

-LE p. 35 act. 4
e5e
<<J'observe et
j'analyse>>

-On=nous.

- LE p. 37
<<J'observe et
j'analyse>>
-LE p. 37 act. 7

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Recoñecer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos
cotiáns e a aspectos concretos
de temas xerais ou relacionados
cos propios intereses ou
estudos, e inferir do contexto,
con apoio visual, os significados
de palabras e expresións que se
descoñecen.

-Verbos de acción.

-LE p. 33 act. 1
-LE p. 35
<<j'observe et
j'analyse>>

-Reciclaxe e ecoloxía.

-LE p. 36 act. 3,
p. 37 act. 6

-Os números do 40 ao 100.

-LE p. 36 act. 4,
p. 41 act. 5

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Son/grafía

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así
como abreviaturas e símbolos
de uso común (p. ex. , %, ), e
os seus significados asociados.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

- LE p. 39 act. 1
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BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Escribir, en papel ou en soporte
dixital, textos breves, sinxelos e
de estrutura clara sobre
temas habituais en situacións
cotiás ou do propio interese,
nun rexistro neutro ou informal,
utilizando recursos básicos de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os signos
de puntuación máis frecuentes.

1. Completa un cuestionario
sinxelo con información persoal
básica e relativa aos seus
intereses ou afeccións (p. ex.
para asociarse a un club
internacional de mozos).

-Redactar unha presentación a
partir de modelos, reutilizando
ao máximo todo o adquirido
nesta unidade e as precedentes.

-LE p. 39 act. 2

-Preparar un concurso
relacionado coa ecoloxía.

-LE p. 42 act. 1

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.
Incorporar
á produción do texto escrito os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.
Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso máis
habitual para organizar o texto
escrito de maneira sinxela.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en que fai comentarios moi
breves ou dá instrucións
e indicacións relacionadas con
actividades e situacións
da vida cotiá e do seu interese,
respectando as
convencións e normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes.
3. Escribe correspondencia
persoal breve en que se
establece e mantén o contacto
social (p. ex. con amigos noutros
países), se intercambia
información, se describen en
termos sinxelos sucesos
importantes e experiencias
persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e
suxestións (p. ex. cancelar,
confirmar ou modificar unha
invitación ou uns plans).
4. Escribe correspondencia
formal moi básica e breve,
dirixida a institucións públicas
ou privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e
observa as convencións formais
e normas de cortesía básicas
deste tipo de textos.
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discursivos moi frecuentes).
Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.
Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os
signos de puntuación elementais
(p. ex. punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as convencións
ortográficas frecuentes na
redacción de textos moi breves
en soporte dixital.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.

-Redactar unha lista coas accións
necesarias para preparar unha
presentación reutilizando ao
máximo todo o adquirido nesta
unidade e as precedentes.

-LE p. 42 act. 1

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
escrito os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

-Xestos ecolóxicos no día a día.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes das
devanditas funcións e os patróns
discursivos de uso máis habitual
para organizar o texto escrito de
maneira sinxela.

-Facer valoracións.

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de

-Verbos en -er: nous, vous,
ils/elles.

- LE p. 42 act.1

-Xeografía de Francia.
- LE p. 39

-Describir accións.
-Falar de ecoloxía.

Funcións
comunicativas
- LE p. 34
- LE p. 3, p. 35
- LE p. 36 e 37

Patróns
sintácticos
-LE p. 35
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estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi
frecuentes).

<<J'observe et
j'abnalyse>>
-LE p. 37 act. 6
e <<J'observe et
j'abnalyse>>
-Oracións negativas.
-LE p. 35 act. 4,
5 e <<J'observe
et j'analyse>>
-A elisión.

-On=nous.

- LE p. 37
<<J'observe et
j'analyse>>
-LE p. 37 act. 7

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.

-Verbos de acción.

-LE p. 33 act. 1

-Reciclaxe e ecoloxía.

-LE p. 35
<<j'observe et
j'analyse>>

-Os números do 40 ao 100.

-LE p. 36 act. 3,
p. 37 act. 6
-LE p. 41 act. 5

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Son/grafía

Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os signos
de puntuación elementais (p. ex.
punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as convencións
ortográficas frecuentes na
redacción de textos moi breves
en soporte dixital.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

-LE p. 39 act. 2

Contidos

Actividades

Competencia matemática

- Aprender a contar en francés (do 40 ao 100).

e competencias clave en ciencia

- Reutilizar números de forma lúdica utilizando a lóxica.

-LE p. 34 act.
3, p. 36 act. 4

Competencias clave (ademais da
competencia lingüística)

-LE p. 40 act. 2
e3

e tecnoloxía

p. 41 act. 1
Competencias sociais e cívicas

- Respectar o medio ambiente e valorar os xestos
ecolóxicos na casa e no colexio.
- Repartir as tarefas. Proporlle ideas ao grupo. Respectar o
traballo dos demais. Aceptar as críticas. Compartir o

- LE p. 36 e 37

-LE p. 42
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mérito e a responsabilidade.

-LE p. 33 e 40

- Respectar a quenda de palabra.

Aprender a aprender

- Falar das relacións entre amigos.

-LE p. 39 <<Le
blog de
Claire>> act. 1
e2

- Manexar o libro, saber observar. Utilizar o xogo como
modo de aprendizaxe. Recoñecer a importancia da
linguaxe non verbal. Desenvolver a capacidade de facerse
entender por medio da mímica.

-LE p. 33

-Utilizar estratexias de comprensión oral. Desenvolver a
capacidade de dedución, saber observar e localizar
elementos fundamentais.
-Diferenciar a gramática da lingua oral da da lingua,
comparala coa estrutura gramatical na súa lingua.
-Desenvolver estratexias para asociar elementos. Traballar
a memoria. Dar importancia ao xogo na aprendizaxe.
- Traballar a capacidade de observación. Coidar a
pronuncia e a entoación.

-LE p. 34 e 36

-LE p. 35 e 37

-LE p. 35, 36 e
40
-LE p. 38-39

- Autoavaliarse e desenvolver o sentido da observación.
- Aceptar a avaliación dos demais e as críticas.

-LE p. 41
-LE p. 42

Sensibilidade e expresión cultural

-Mostrar interese por Francia e adquirir coñecementos
xeográficos.
-Utilizar a lingua con fins poéticos.
-Observar e comentar unha ilustración.

-LE p. 38 e 39

-LE p. 40
-LE p. 41

Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor

-Colaborar nun proxecto común. Expresar a súa opinión
sobre o comportamento persoal na clase.

-LE p. 42

Competencia dixital

-Preparar un soporte de presentación para a tarefa final.

-LE p. 42

UNIDADE 4
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación:
oral

1. Capta a información máis
importante de
indicacións,
anuncios,
mensaxes
e
comunicados
breves
e
articulados de maneira lenta e
clara (p. ex. en estacións ou

-Observar ilustracións, escoitar e
relacionar.

-LE p. 43 act. 1
-LE p. 4
<<Préparetoi>>

comprensión

Identificar o sentido xeral, os
puntos
principais
e
a
información máis importante en
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textos orais breves e ben
estruturados, transmitidos de
viva voz ou por medios técnicos
e articulados a velocidade lenta,
nun rexistro formal, informal ou
neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións
cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do
propio campo de interese nos
ámbitos persoal, público, e
educativo, sempre que as
condicións
acústicas
non
distorsionen a mensaxe e se
poida
volver
escoitar
o
devandito.

aeroportos), sempre que as
condicións acústicas sexan boas
e o son non estea distorsionado.

2. Entende os puntos principais
do que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas (p.
ex. en hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).

3.
Comprende,
nunha
conversación informal en que
participa, descricións, narracións
e opinións formuladas en
termos sinxelos sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre
aspectos xerais de temas do seu
interese, cando se lle fala con
claridade,
amodo
e
directamente,
e
se
o
interlocutor está disposto a
repetir
ou
reformular
o
devandito.

-Comprender e identificar
consellos asociándoos a unha
ilustración.
-Comprender o sentido xeral de
diálogos curtos e contestar
preguntas sinxelas.

-LE p. 46 act. 4

-LE p. 44 act. 4

-Comprensión do sentido xeral
dunha mensaxe, localizar
palabras clave.

-LE p. 46 act. 1

- Comprender mensaxes
publicitarias.

-LE p. 47 act. 6

-Comprender ordes.

-LE p. 47 act. 7
<<J'observe,
j'analyse>>

-Comprender unha mensaxe
radiofónica.

-LE p. 47 act. 8

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión do sentido xeral,
os puntos principais ou a
información máis importante do
texto.

-Adestrarse na comprensión oral.

- LE p. 44 act. 4,
p. 46 act. 1

4.
Comprende,
nunha
conversación formal en que
participa (p. ex. nun centro de
estudos), preguntas sinxelas
sobre asuntos persoais ou
educativos, sempre que poida
pedir que se lle repita, aclare ou
elabore algo do que se lle dixo.

5. Identifica as ideas principais
de programas de televisión
sobre asuntos cotiáns ou do seu
interese
articulados
con
lentitude e claridade (p. ex.
noticias ou reportaxes breves),
cando as imaxes constitúen gran
parte da mensaxe.

-Exercitar a facultade de
concentración e de atención
visual e auditiva.

- LE p. 45 act. 6
-LE p. 47 act. 8

-Comprender o sentido xeral de
frases gravadas para contestar
preguntas.

-LE p. 44 act. 3
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Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer),
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público),
comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz,
contacto visual), e convencións
sociais (costumes, tradicións).

-Os medios de comunicación e a
publicidade.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis relevantes
do texto (p. ex. unha petición de
información, un aviso ou unha
suxestión) e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común
relativos á organización textual
(introdución do tema, cambio
temático e peche textual).

-Situarse no espazo.

-A orixe dos apelidos máis usuais
e insólitos en Francia.

-Preguntar e dicir a idade.

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

- LE p. 46 act. 1
e4
- LE p. 47 act. 6
e8
- LE p. 48 e 49

Funcións
comunicativas
-LE p. 43 act. 3
p. 44 act. 1, 2 e
3

-Falar da familia.

-LE p. 44 act. 4

-Dar ordes ou consellos.

-LE p. 44 act. 2,
p. 45 act.6
-LE p. 46 act. 4

-Expresar a posesión.

-LE p.45 act. 6

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-As preposicións de lugar.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-As partes do corpo.

- LE p. 43 act. 1,
2 e 3, p. act.
<<J'observe et
j'analyse>>

-Os determinantes posesivos.
-O verbo avoir.
-O imperativo afirmativo.

Patróns
sintácticos
-LE p. 43 act. 3
p. 44 act. 2 e 3
-LE p. 45 act. 6
-LE p. 45 act. 6
-LE p. 46 act. 4
p. 47 act. 6 e 8

-A familia.

-Os medios de comunicación.

- LE p. 36 act. 1,
p. 37 act. 7
- LE p. 34 act.3,
p. 36 act. 4 e 5
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Patróns sonoros

Patróns sonoros

Son/grafía

Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e
recoñecer os significados e
intencións comunicativas xerais
relacionados cos mesmos.

-Identificar a entoación do
imperativo.

-LE p. 46 act. 4

-A liaison.

-LE p. 46 act. 2

-O son [Ø].

-LE p. 44
<<Boîche à
sons>>

-O son [z].

-LE p. 46
<<Boîche à
sons>>

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación: produción

1. Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión
escrito, sobre aspectos
concretos de temas xerais ou
relacionados con aspectos
básicos dos seus estudos, e
responde a preguntas breves e
sinxelas dos oíntes sobre o
contido das mesmas se se
articulan clara e lentamente.

Comunicación: produción

Expresión
Producir textos breves e
suficientemente comprensibles,
tanto en conversación cara a
cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun
rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, en
que se dá, solicita e intercambia
información sobre temas cotiáns
e asuntos coñecidos ou de
interese persoal e educativo,
aínda que se produzan
interrupcións ou vacilacións, se
fagan necesarias as pausas e a
reformulación para organizar o
discurso e seleccionar
expresións, e o interlocutor teña
que solicitar que se lle repita ou
reformule o devandito.

2. Desenvólvese coa eficacia
suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer,
seguindo normas de cortesía
básicas (saúdo e tratamento).

Expresión
-Falar da familia.

Actividades

Expresión
-LE p. 45 act. 8,
p. 50 act. 5

-Presentación da tarefa final.
-Reutilizar o léxico das partes do
corpo e as preposicións.

-LE p. 52 act. 2
-LE p. 50 act. 2

Interacción

Interacción

-Preparar un diálogo por parellas.

-LE p. 51 act. 4

3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara ou
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Interacción
Manexar frases curtas e
fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves
intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que
haxa que interromper o discurso
para buscar palabras ou articular
expresións e para reparar a
comunicación. Interactuar de
maneira simple en intercambios
claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou xestos
simples para tomar ou manter a
quenda de palabra, aínda que
poidan darse desaxustes na
adaptación ao interlocutor.

por teléfono ou outros medios
técnicos, en que establece
contacto social, intercambia
información e expresa opinións
de maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide
e ofrece cousas, pide e dá
indicacións ou instrucións, ou
discute os pasos que hai que
seguir para realizar unha
actividade conxunta.

4. Desenvólvese de maneira
simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. ex. para
realizar un curso de verán),
achegando a información
necesaria, expresando de
maneira sinxela as súas opinións
sobre temas habituais, e
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados de
maneira lenta e clara, sempre
que poida pedir que se lle
repitan os puntos clave se o
necesita.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
producir textos orais en forma
de monólogo ou de diálogo
breves e de estrutura moi simple
e clara, utilizando, entre outros,
procedementos como a
adaptación da mensaxe aos
recursos de que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de
elementos.

-Crear frases a partir dun modelo
sintáctico.

-LE p. 47 act. 7

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
oral en forma de monólogo ou
de diálogo os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, actuando
coa suficiente propiedade e
respectando as normas de
cortesía máis importantes nos
contextos respectivos.

-Os medios de comunicación e a
publicidade.

- LE p. 47 act. 6

-A orixe dos apelidos máis usuais
e insólitos en Francia.

- LE p. 38 e 39

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións
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Levar a cabo as funcións
principais demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns discursivos
sinxelos de uso máis común para
organizar o texto.

-Situarse no espazo.

-Preguntar e dicir a idade.

comunicativas
- LE p. 4 act. 1,
2e3
-LE p. 44 act. 4

-Falar da familia.
-Dar ordes ou consellos.

-LE p. 45 act. 6
e8

-Expresar a posesión.

-LE p. 46 act. 5
-LE p. 45 act. 6
e7

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e
coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-As preposicións de lugar.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar información e
opinións breves, sinxelas e
concretas, en situacións
habituais e cotiás.

-As partes do corpo.

-LE p. 43 act. 2
-LE p. 44 act.

-A familia.

-LE p. 45 act. 6
e8

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Son/grafía

Pronunciar e entoar de maneira
suficientemente comprensible,
aínda que resulte evidente o
acento estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia esporádicos,
e os interlocutores teñan que
solicitar repeticións ou
aclaracións.

-Adestrar a lectura expresiva.

- LE p. 47 act. 6

-Os determinantes posesivos.
-O verbo avoir.
-O imperativo afirmativo.

Patróns
sintácticos e
discursivos
- LE p. 4 act. 1,
2e3
-LE p. 45 act. 6
e7
- LE p. 45 act. 7
-LE p. 46 act. 5

-Imitar a entoación.
-A liaison.
-O son [Ø].

-LE p. 45 act. 7
-LE p. 46 act. 3
-LE p. 44
<<Boìte à
sons>>

-O son[z].

-LE p. 46
<<Boìte à
sons>>
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, con axuda da
imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. ex.
unha máquina expendedora), así
como instrucións claras para a
realización de actividades e
normas de seguridade básicas
(p. ex. nun centro de estudos).

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Ler e comprender unha árbore
xenealóxica.

- LE p. 45 act. 5

Identificar a idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
dixital, breves e ben
estruturados escritos nun
rexistro neutro ou informal, que
traten de asuntos habituais en
situacións cotiás, de aspectos
concretos de temas de interese
persoal ou educativo, e que
conteñan estruturas sinxelas e
un léxico de uso frecuente.

2. Comprende correspondencia
persoal sinxela en calquera
formato en que se fala dun
mesmo; se describen persoas,
obxectos, lugares e actividades;
se narran
acontecementos
pasados, e se expresan de
maneira sinxela sentimentos,
desexos e plans, e opinións
sobre temas xerais, coñecidos
ou do seu interese.

-Comprender un texto sobre a
orixe dos apelidos.
-Ser capaz de extraer
información a partir dun sobre
artístico.
- Ler información dun blog.

-LE p. 48 e 49
-LE p. 49 @
-LE p. 49 <<Le
blog de Claire>>

3. Entende a idea xeral de
correspondencia formal en que
se informa sobre asuntos do seu
interese no contexto persoal ou
educativo (p. ex. sobre un curso
de verán).

4. Capta o sentido xeral e algúns
detalles importantes de textos
xornalísticos moi breves en
calquera soporte e sobre temas
xerais ou do seu interese se os
números,
os
nomes,
as
ilustracións
e
os
títulos
constitúen gran parte da
mensaxe.

5.
Entende
información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia
ou
consulta
claramente estruturados sobre
temas relativos a asuntos do seu
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interese (p. ex. sobre unha
cidade), sempre que poida reler
as seccións difíciles.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión da idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante do
texto.

-Comprender un texto curto e
aprender a extraer información.

-LE p. 45 act. 5

-Comprender textos curtos coa
axuda das ilustracións e de
palabras transparentes.

- LE p. 48

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer,
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e
convencións sociais (costumes,
tradicións).

-Os medios de comunicación e a
publicidade.

-LE p. 46 e 47

-A orixe dos apelidos máis usuais
e insólitos en Francia.

-LE p. 48 e 49

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis importantes
do texto e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos sinxelos de uso
común relativos á organización
textual (introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

-Situarse no espazo.
-Preguntar e dicir a idade.
-Falar da familia.

Funcións
comunicativas
- LE p. 43 act. 3
-LE p. 44, p. 50
act. 1
-LE p. 45

-Dar ordes ou consellos.

-LE p. 46 act. 5

-Expresar a posesión.

-LE p. 45 act. 6
e7

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os constituíntes e a organización
de estruturas sintácticas de uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados xerais asociados (p.
ex. estrutura interrogativa para
facer unha suxestión).

-As preposicións de lugar.

Patróns
sintácticos e
discursivos

-Os determinantes posesivos.

-LE p. 43

-O verbo avoir.

-LE p. 45
<<J'observe et
j'analyse>>

-O imperativo afirmativo.

- LE p. 45 e p.
47 <<J'observe
et j'analyse>>
- LE p. 47
<<J'observe et
j'analyse>>
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Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Recoñecer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos
cotiáns e a aspectos concretos
de temas xerais ou relacionados
cos propios intereses ou
estudos, e inferir do contexto,
con apoio visual, os significados
de palabras e expresións que se
descoñecen.

-As partes do corpo.

-LE p. 43 act. 1

-A familia.

-LE p. 45 act. 5,
p. 37 act. 6

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Son/grafía

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así
como abreviaturas e símbolos
de uso común (p. ex. , %, ), e
os seus significados asociados.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

- LE p. 49 act. 1

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Escribir, en papel ou en soporte
dixital, textos breves, sinxelos e
de estrutura clara sobre
temas habituais en situacións
cotiás ou do propio interese,
nun rexistro neutro ou informal,
utilizando recursos básicos de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os signos
de puntuación máis frecuentes.

1. Completa un cuestionario
sinxelo con información persoal
básica e relativa aos seus
intereses ou afeccións (p. ex.
para asociarse a un club
internacional de mozos).

Comunicación

Comunicación

-Redactar unha presentación a
partir de modelos, reutilizando
ao máximo todo o adquirido
nesta unidade e as precedentes.

-LE p. 49 act. 2

-Preparar un anuncio
publicitario.

-LE p. 52 act. 1

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en que fai comentarios moi
breves ou dá instrucións
e indicacións relacionadas con
actividades e situacións
da vida cotiá e do seu interese,
respectando as
convencións e normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes.

Incorporar
á produción do texto escrito os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,

3. Escribe correspondencia
persoal breve en que se
establece e mantén o contacto
social (p. ex. con amigos noutros
países), se intercambia
información, se describen en
termos sinxelos sucesos
importantes e experiencias
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respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.
Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso máis
habitual para organizar o texto
escrito de maneira sinxela.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi
frecuentes).

persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e
suxestións (p. ex. cancelar,
confirmar ou modificar unha
invitación ou uns plans).
4. Escribe correspondencia
formal moi básica e breve,
dirixida a institucións públicas
ou privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e
observa as convencións formais
e normas de
cortesía básicas deste tipo de
textos.

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve, simple e
directa en situacións habituais e
cotiás.
Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os
signos de puntuación elementais
(p. ex. punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte
dixital.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.

-Desenvolver o sentido da
observación e a capacidade de
dedución.

-LE p. 45 act. 5

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos
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Incorporar á produción do texto
escrito os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

-Os medios de comunicación e a
publicidade.

- LE p. 46 act. 5

-A orixe dos apelidos máis usuais
e insólitos en Francia.

- LE p. 49 @

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes das
devanditas funcións e os patróns
discursivos de uso máis habitual
para organizar o texto escrito de
maneira sinxela.

-Situarse no espazo.

Funcións
comunicativas

-Preguntar e dicir a idade.

- LE p. 43 act. 3
-LE p. 44, p. 50
act. 1

-Falar da familia.

-LE p. 45

-Dar ordes ou consellos.
-LE p. 46 act. 5
-Expresar a posesión.
-LE p. 45 act. 6
e7

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi
frecuentes).

-As preposicións de lugar.

-Os determinantes posesivos.

-O verbo avoir.

-O imperativo afirmativo.

Patróns
sintácticos e
discursivos
-LE p. 43

-LE p. 45
<<J'observe et
j'analyse>>
- LE p. 45 e p.
47 <<J'observe
et j'analyse>>
- LE p. 47
<<J'observe et
j'analyse>>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.

-As partes do corpo.

-LE p. 43 e 44

-A familia.

-LE p. 44 e 45

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Son/grafía

Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os signos
de puntuación elementais (p. ex.
punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

-LE p. 49 act. 2
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de maiúsculas e minúsculas), así
como as convencións
ortográficas frecuentes na
redacción de textos moi breves
en soporte dixital.

Competencias clave (ademais da

Contidos

Actividades

- Aplicar un razoamento lóxico. Contar.

-LE p. 45 act. 5

competencia lingüística)

Competencia matemática
e competencias clave en ciencia

p. 50 act. 1

e tecnoloxía

-Saber utilizar ferramentas tecnolóxicas para filmar.

-LE p. 52

Competencias sociais e cívicas

- Interesarse polo benestar persoal.

- LE p. 46

-Respectar as regras dun xogo na clase.

-LE p. 47 act. 7

- Valorar a diversidade e respectar as diferenzas. Falar de
alguén a quen queres.

-LE p. 49

-Respectar a quenda á hora de falar.

-LE p. 51
-LE p. 52

-Repartir as tarefas. Proporlle ideas ao grupo. Respectar o
traballo dos demais. Aceptar as críticas. Compartir o
mérito e a responsabilidade.

Aprender a aprender

-Saber observar, desenvolver estratexias para asociar
elementos. Recoñecer a importancia do xogo e da
linguaxe non verbal na aprendizaxe.
-Desenvolver a observación, analizar unha estrutura
gramatical.
-Desenvolver estratexias para asociar elementos e
utilizalas de forma crítica e sistemática.
- Autoavaliarse e desenvolver o sentido da observación.

Sensibilidade e expresión cultural

Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor

-LE p. 43, 44 e
50

-LE p. 45 p. 47

-LE p. 46 act. 4
-LE p. 51, 52 e
53

- Aceptar a avaliación dos demais e saber defender unha
opinión.

-LE p. 52

-Coñecemento elemental de elementos históricos.

-LE p. 48, 49.

-Desenvolver a capacidade de facerse comprender por
xestos.

-LE p. 43 act. 3

-Saber comentar unha ilustración.

-LE p. 44 a act.
1

-Capacidade para traballar en solitario.

-LE p. 45 act. 8

-Colaborar nun proxecto común. Expresar a súa opinión
sobre o comportamento persoal na clase.

-LE p. 52 act.
1, 2 e 3
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Competencia dixital

-Saber buscar información en Internet e utilizala de forma
crítica e sistemática.

LE p. 49 @
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UNIDADE 5
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación:
oral

1. Capta a información máis
importante de
indicacións,
anuncios,
mensaxes
e
comunicados
breves
e
articulados de maneira lenta e
clara (p. ex. en estacións ou
aeroportos), sempre que as
condicións acústicas sexan boas
e o son non estea distorsionado.

Comunicación

Comunicación

-Observar ilustracións, e escoitar
para asimilar e memorizar.

-LE p. 55 act. 1

comprensión

Identificar o sentido xeral, os
puntos
principais
e
a
información máis importante en
textos orais breves e ben
estruturados, transmitidos de
viva voz ou por medios técnicos
e articulados a velocidade lenta,
nun rexistro formal, informal ou
neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións
cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do
propio campo de interese nos
ámbitos persoal, público, e
educativo, sempre que as
condicións
acústicas
non
distorsionen a mensaxe e se
poida
volver
escoitar
o
devandito.

2. Entende os puntos principais
do que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas (p.
ex. en hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).

3.
Comprende,
nunha
conversación informal en que
participa, descricións, narracións
e opinións formuladas en
termos sinxelos sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre
aspectos xerais de temas do seu
interese, cando se lle fala con
claridade,
amodo
e
directamente,
e
se
o
interlocutor está disposto a
repetir
ou
reformular
o
devandito.

-Comprender e identificar o
vocabulario da roupa a través
dunha canción.

-Comprender mensaxes orais co
fin de recoñecer os
interlocutores.
-Comprensión do sentido xeral
dun diálogo, localizar palabras
clave e expresións para realizar
compras.
- Escoitar unha situación e
contestar preguntas de
comprensión.

-LE p. 55 act. 2

-LE p. 58 act. 3

-LE p. 56 act. 1

-LE p. 56 act. 2

4.
Comprende,
nunha
conversación formal en que
participa (p. ex. nun centro de
estudos), preguntas sinxelas
sobre asuntos persoais ou
educativos, sempre que poida
pedir que se lle repita, aclare ou
elabore algo do que se lle dixo.

5. Identifica as ideas principais
de programas de televisión
sobre asuntos cotiáns ou do seu
interese
articulados
con
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lentitude e claridade (p. ex.
noticias ou reportaxes breves),
cando as imaxes constitúen gran
parte da mensaxe.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión do sentido xeral,
os puntos principais ou a
información máis importante do
texto.

-Adestrarse na comprensión oral.

- LE p. 55 act. 1
e2

-Exercitar a facultade de
concentración e de atención
visual e auditiva.

- LE p. 55 act.
1, 2 e 3

-Localizar expresións útiles.

-LE p. 56 act. 1

-Paralelismo entre L1 e L2:
expresión da causa e da hora.
-LE p. 57 e p. 59
Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer),
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público),
comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz,
contacto visual), e convencións
sociais (costumes, tradicións).

-Os diferentes estilos á hora de
vestir.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis relevantes
do texto (p. ex. unha petición de
información, un aviso ou unha
suxestión) e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común
relativos á organización textual
(introdución do tema, cambio
temático e peche textual).

-Facer compras e comentarios
sobre a roupa.

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura

-Os determinantes
demostrativos.

-París: monumentos, museos,
arquitectura, gastronomía

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

- LE p. 55 act. 1
e2
-LE p. 60 e 61

Funcións
comunicativas
-LE p. 56 act.1 e
2

-Preguntar e expresar a causa.
-LE p. 56 act. 3,
p. 63 act. 3
-Preguntar e dicir a hora.
-LE p. 59 act. 4
-Falar das tarefas cotiás.
-LE p. 59 act. 6

-O verbo mettre.

Patróns
sintácticos e
discursivos
-LE p. 57
<<J'observe et
j'analyse>>
-LE p. 57
<<J'observe et
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interrogativa para facer unha
suxestión).

-Pourquoi parce que

j'analyse>>

-O verbo faire.

-LE p. 57
<<J'observe et
j'analyse>>
-LE p. 57
<<J'observe et
j'analyse>>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-A roupa.

- LE p. 55 act. 1,
2e3

-A h ora .

- LE p. 59 act. 4
e6

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Son/grafía

Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e
recoñecer os significados e
intencións comunicativas xerais
relacionados cos mesmos.

-O son [v].

-LE p. 56
<<Boîche à
sons>>

-O son [oeʀ].

-LE p. 58
<<Boîche à
sons>>

-As fórmulas de cortesía (tu ou
vous, je voudrais).

-Je lis, je dis: oi = [wa].

- LE p. 56 act. 1
e2

-LE p. 61 act. 1
<<Je lis, je dis>>

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: produción

1. Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión

Comunicación: produción

Comunicación
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Expresión
Producir textos breves e
suficientemente comprensibles,
tanto en conversación cara a
cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun
rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, en
que se dá, solicita e intercambia
información sobre temas cotiáns
e asuntos coñecidos ou de
interese persoal e educativo,
aínda que se produzan
interrupcións ou vacilacións, se
fagan necesarias as pausas e a
reformulación para organizar o
discurso e seleccionar
expresións, e o interlocutor teña
que solicitar que se lle repita ou
reformule o devandito.

escrito, sobre aspectos
concretos de temas xerais ou
relacionados con aspectos
básicos dos seus estudos, e
responde a preguntas breves e
sinxelas dos oíntes sobre o
contido das mesmas se se
articulan clara e lentamente.

2. Desenvólvese coa eficacia
suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer,
seguindo normas de cortesía
básicas (saúdo e tratamento).

Expresión

Expresión

- Falar da roupa e os seus gustos.

-LE p. 55 act. 4

-Reutilizar estruturas para
explicar que se fixo antes dunha
festa.

-LE p. 58 act. 3

-Presentación da tarefa final.

-LE p. 64 act. 3

-Reutilizar o léxico da roupa, as
compras e a hora.

-LE p. 63 act. 1,
2, 3, 4 e 5

Interacción

Interacción

-Dar unha opinión sobre a roupa.
-Memorizar un diálogo. De
compras.

-LE p. 57 act. 5
e6

-Xogar e reutilizar vocabulario e
estruturas co fin de formular
preguntas para atopar de que
personaxe se trata.

-LE p. 56 act. 4

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
producir textos orais en forma
de monólogo ou de diálogo
breves e de estrutura moi simple
e clara, utilizando, entre outros,
procedementos como a
adaptación da mensaxe aos
recursos de que se dispón, ou a

-Crear frases a partir dun modelo
sintáctico.

-LE p. 56 act. 4

Interacción
Manexar frases curtas e
fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves
intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que
haxa que interromper o discurso
para buscar palabras ou articular
expresións e para reparar a
comunicación. Interactuar de
maneira simple en intercambios
claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou xestos
simples para tomar ou manter a
quenda de palabra, aínda que
poidan darse desaxustes na
adaptación ao interlocutor.

3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara ou
por teléfono ou outros medios
técnicos, en que establece
contacto social, intercambia
información e expresa opinións
de maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide
e ofrece cousas, pide e dá
indicacións ou instrucións, ou
discute os pasos que hai que
seguir para realizar unha
actividade conxunta.

-LE p. 62 act. 1

4. Desenvólvese de maneira
simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. ex. para
realizar un curso de verán),
achegando a información
necesaria, expresando de
maneira sinxela as súas opinións
sobre temas habituais, e
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados de
maneira lenta e clara, sempre
que poida pedir que se lle
repitan os puntos clave se o
necesita.

-Cantar unha canción para
memorizar e asimilar o
vocabulario.

-LE p. 55 act. 3
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reformulación ou explicación de
elementos.
Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
oral en forma de monólogo ou
de diálogo os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, actuando
coa suficiente propiedade e
respectando as normas de
cortesía máis importantes nos
contextos respectivos.

-Os diferentes estilos á hora de
vestir.

- LE p. 55 act. 4

-París: monumentos, museos,
arquitectura, gastronomía

- LE p. 60 e 61

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
principais demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns discursivos
sinxelos de uso máis común para
organizar o texto.

-Facer compras e comentarios
sobre a roupa.
-Preguntar e expresar a causa.

-Preguntar e dicir a hora.

Funcións
comunicativas
- LE p. 55 act. 4,
p. 56 act. 4
-LE p. 57 act. 6,
p. 63 act. 7
-LE p. 59 act. 5
e 7, p. 63 act. 5

-Falar das tarefas cotiás.

-LE p. 59 act. 6

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e
coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-Os determinantes
demostrativos.

Patróns
sintácticos

-LE p. 57 act. 5
-O verbo mettre.

-Pourquoi parce que

-O verbo faire.

- LE p. 57 act. 5
e <<J'observe et
j'analyse>>
-LE p. 57 act. 6,
7 e <<J'observe
et j'analyse>>
-LE p. 59 act. 6
<<J'observe et
j'analyse>> e
<<Rythme les
verbes!>>
LE p. 63 act. 6

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar información e

-A roupa.

-LE p. 55 act. 4
-LE p. 56 act. 4
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opinións breves, sinxelas e
concretas, en situacións
habituais e cotiás.

-LE p. 57 act. 5
-LE p. 63 act. 1
e2
-A h ora .
-LE p. 59 act. 5,
6e7
-LE p. 63 act. 5
-As fórmulas de cortesía (tu ou
vous, je voudrais).

-LE p. 56 act. 4

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Son/grafía

Pronunciar e entoar de maneira
suficientemente comprensible,
aínda que resulte evidente o
acento estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia esporádicos,
e os interlocutores teñan que
solicitar repeticións ou
aclaracións.

-Adestrarse na pronuncia do [v] e
imitar as entoacións dos textos
memorizados.

- LE p. 56
<<Boîte à
sons>>

-Adestrarse na pronuncia do
[oeʀ] e imitar as entoacións dos
textos memorizados.
-Ler en voz alta, marcar ben as
pausas da puntuación e as
entoacións.

-LE p. 58
<<Boîte à
sons>>

-LE p. 61 <<Le
blog de Claire>>

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, con axuda da
imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. ex.
unha máquina expendedora), así
como instrucións claras para a
realización de actividades e
normas de seguridade básicas
(p. ex. nun centro de estudos).

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Ler e comprender mensaxes
escritas, e identificar o seu autor.

-LE p. 58 act. 1

Identificar a idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
dixital, breves e ben
estruturados escritos nun
rexistro neutro ou informal, que
traten de asuntos habituais en
situacións cotiás, de aspectos
concretos de temas de interese
persoal ou educativo, e que
conteñan estruturas sinxelas e
un léxico de uso frecuente.

2. Comprende correspondencia
persoal sinxela en calquera
formato en que se fala dun
mesmo; se describen persoas,
obxectos, lugares e actividades;
se narran
acontecementos
pasados, e se expresan de
maneira sinxela sentimentos,
desexos e plans, e opinións
sobre temas xerais, coñecidos
ou do seu interese.

-Comprender preguntas co fin de
contestalas.
-Comprender de forma global un
texto (diario de viaxes) e saber
buscar información específica.
-Ler información dun blog.

-LE p. 58 act. 2

- LE p. 60 e 61
act. 1
-LE p. 61 <<Le
blog de Claire>>
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3. Entende a idea xeral de
correspondencia formal en que
se informa sobre asuntos do seu
interese no contexto persoal ou
educativo (p. ex. sobre un curso
de verán).

4. Capta o sentido xeral e algúns
detalles importantes de textos
xornalísticos moi breves en
calquera soporte e sobre temas
xerais ou do seu interese se os
números,
os
nomes,
as
ilustracións
e
os
títulos
constitúen gran parte da
mensaxe.

5.
Entende
información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia
ou
consulta
claramente estruturados sobre
temas relativos a asuntos do seu
interese (p. ex. sobre unha
cidade), sempre que poida reler
as seccións difíciles.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión da idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante do
texto.

-Comprender un texto curto e
aprender a extraer información.

-LE p. 58 act. 1

- Comprender de forma global un
texto (diario de viaxes) e saber
buscar información específica.

- LE p. 60 e 61

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer,
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e
convencións sociais (costumes,
tradicións).

-Os diferentes estilos á hora de
vestir.

- LE p. 58 act. 1

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis importantes
do texto e un repertorio dos

-Facer compras e comentarios
sobre a roupa.

-París: monumentos, museos,
arquitectura, gastronomía

-LE p. 60 e 61
act. 1

Funcións
comunicativas
-LE p. 55 act. 4
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seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos sinxelos de uso
común relativos á organización
textual (introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

-Preguntar e expresar a causa.

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os constituíntes e a organización
de estruturas sintácticas de uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados xerais asociados (p.
ex. estrutura interrogativa para
facer unha suxestión).

-Os determinantes
demostrativos.

-Preguntar e dicir a hora.
-Falar das tarefas cotiás.

-LE p. 57 act. 6,
p. 62 act. 3
-LE p.62 act. 2
-LE p. 59 act. 6
Patróns
sintácticos e
discursivos

-O verbo mettre.

-LE p. 57
<<J'observe et
j'analyse>>

-Pourquoi parce que

- LE p. 57 act. 5
e <<J'observe et
j'analyse>>

-O verbo faire.

-LE p. 57 act. 6
e7e
<<J'observe et
j'analyse>>
-LE p. 59 act. 6
<<J'observe et
j'analyse>>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Recoñecer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos
cotiáns e a aspectos concretos
de temas xerais ou relacionados
cos propios intereses ou
estudos, e inferir do contexto,
con apoio visual, os significados
de palabras e expresións que se
descoñecen.

-A roupa.

-LE p. 55 act. 1
e 4.

-A h ora .

-LE p. 59 act. 5,
6e7

-As fórmulas de cortesía tu ou
vous, je voudrais).

-LE p. 56 act. 1

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Son/grafía

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así
como abreviaturas e símbolos
de uso común (p. ex. , %, ), e
os seus significados asociados.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

- LE p. 61 act. 1
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BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Escribir, en papel ou en soporte
dixital, textos breves, sinxelos e
de estrutura clara sobre
temas habituais en situacións
cotiás ou do propio interese,
nun rexistro neutro ou informal,
utilizando recursos básicos de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os signos
de puntuación máis frecuentes.

1. Completa un cuestionario
sinxelo con información
persoal básica e relativa aos
seus intereses ou afeccións (p.
ex.
para asociarse a un club
internacional de mozos).

Comunicación

Comunicación

-Redactar un texto de opinión a
partir de modelos, reutilizando
ao máximo todo o adquirido
nesta unidade e as precedentes.

-LE p. 61 act. 2

-Preparar unha presentación da
súa cidade.

-LE p. 64 act. 1
e2

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.
Incorporar
á produción do texto escrito os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.
Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso máis
habitual para organizar o texto
escrito de maneira sinxela.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en que fai comentarios moi
breves ou dá instrucións
e indicacións relacionadas con
actividades e situacións da vida
cotiá e do seu interese,
respectando as convencións e
normas de cortesía e de
etiqueta máis importantes.
3. Escribe correspondencia
persoal breve en que se
establece e mantén o contacto
social (p. ex. con amigos noutros
países), se intercambia
información, se describen en
termos sinxelos sucesos
importantes e experiencias
persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e
suxestións (p. ex. cancelar,
confirmar ou modificar unha
invitación ou uns plans).
4. Escribe correspondencia
formal moi básica e breve,
dirixida a institucións públicas
ou privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e
observa as convencións formais
e normas de cortesía básicas
deste tipo de textos.
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discursivos moi frecuentes).
Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.
Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os
signos de puntuación elementais
(p. ex. punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte
dixital.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.

-Desenvolver o sentido da
observación e a capacidade de
dedución.

-LE p. 61 act. 2

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
escrito os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

-Os diferentes estilos á hora de
vestir.

- LE p. 55

-París: monumentos, museos,
arquitectura, gastronomía

-LE p. 60 e 61

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes das
devanditas funcións e os patróns
discursivos de uso máis habitual
para organizar o texto escrito de
maneira sinxela.

-Ir de compras e facer
comentarios sobre a roupa.

Funcións
comunicativas
-LE p. 55 act. 4

-Preguntar e expresar a causa.
-Preguntar e dicir a hora.

-LE p. 57
-LE p. 59 act. 2

-Falar das tarefas cotiás.
-LE p. 59

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un

-Os determinantes

Patróns
sintácticos e
discursivos
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repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi
frecuentes).

demostrativos.

-O verbo mettre.

-LE p. 57
<<J'observe et
j'analyse>>

-Pourquoi parce que

- LE p. 57 act. 5
e <<J'observe et
j'analyse>>

-O verbo faire.

-LE p. 57 act. 6
e7e
<<J'observe et
j'analyse>>
-LE p. 59 act. 6
<<J'observe et
j'analyse>>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.

-A roupa.

-LE p. 55 act. 4

-A h ora .

-LE p. 59 act. 5

-As fórmulas de cortesía tu ou
vous, je voudrais).

-LE p. 56 act. 1

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Son/grafía

Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os signos
de puntuación elementais (p. ex.
punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as convencións
ortográficas frecuentes na
redacción de textos moi breves
en soporte dixital.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

-LE p. 61 act. 1

Competencias clave (ademais da

Contidos

Actividades

- Aplicar un razoamento lóxico.

-LE p. 56 act.
3

competencia lingüística)

Competencia matemática
e competencias clave en ciencia
e tecnoloxía

-Saber utilizar ferramentas tecnolóxicas para filmar.

-LE p. 57 act. 6

-LE p. 52
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Competencias sociais e cívicas

- Saber vestirse en función das situacións.
-Interesarse polo prezo da roupa e saber cando falar de
vostede.
- Recoñecer a tipoloxía de documentos escritos.
-Interesarse polo país do que estamos a aprender a lingua.
Falar da moda e saber vencer os prexuízos.
-Proporlle ideas ao grupo, escoitar e respectar a
presentación dos demais compañeiros e saber aceptar
críticas.

Aprender a aprender

- LE p. 56 act.
1 e 4.
-LE p. 58 act. 1
-LE p. 60 e 61

-LE p. 64

-Saber observar, desenvolver estratexias para asociar
elementos. Recoñecer a importancia do xogo e da
linguaxe non verbal na aprendizaxe.

-LE p. 55

-Utilizar estratexias de comprensión oral. Utilizar o xogo
de rol como aprendizaxe e exercitar a memoria.

-LE p. 56 e 62

-Diferenciar a gramática da lingua oral da escrita.

-Reflexionar sobre unha regra gramatical, desenvolver a
capacidade de observación e comparar unha estrutura
gramatical coa súa lingua materna.
-Desenvolver o sentido da observación. Utilizar estratexias
de comprensión oral.
- Autoavaliarse e desenvolver o sentido da observación.
- Aceptar a avaliación dos demais e saber defender unha
opinión.
Sensibilidade e expresión cultural

- LE p. 55 act.
4

-Desenvolver a creatividade e as habilidades manuais:
fabricar un reloxo.
-Apreciar a cultura e a arte francesas.

-LE p. 59
<<J'observe et
j'analyse>>
-LE p. 57
<<J'observe et
j'analyse>>
-LE p. 58, 60 e
61
-LE p. 63
-LE p. 64
-LE p. 59
-LE p. 60 e 61
-LE p. 62 a

-Apreciar e aprender cancións e adiviñas.
-Interesarse pola vida cultural da súa cidade.
-Observar e comentar unha ilustración.
Sentido de Iniciativa e espírito
emprendedor

Competencia dixital

-Dar a súa opinión sobre a roupa e sobre os seus gustos.
-Colaborar nun proxecto común. Expresar a súa opinión
sobre o comportamento persoal na clase.
-Saber buscar información en Internet.
-Saber utilizar ferramentas tecnolóxicas para facer unha
reportaxe.

-LE p. 64
-LE p. 63
-LE p. 57 act.
5, p. 63 act. 2
-LE p. 64
-LE p. 61 act. 2
@, p. 62
-LE p. 64
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UNIDADE 6
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación:
oral

1. Capta a información máis
importante de
indicacións,
anuncios,
mensaxes
e
comunicados
breves
e
articulados de maneira lenta e
clara (p. ex. en estacións ou
aeroportos), sempre que as
condicións acústicas sexan boas
e o son non estea distorsionado.

Comunicación

Comunicación

-Memorizar o alfabeto e os
alimentos asociando as letras do
alfabeto a un alimento.

-LE p. 65 act. 1

2. Entende os puntos principais
do que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas (p.
ex. en hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).

-Localizar informacións precisas
nun diálogo.

comprensión

Identificar o sentido xeral, os
puntos
principais
e
a
información máis importante en
textos orais breves e ben
estruturados, transmitidos de
viva voz ou por medios técnicos
e articulados a velocidade lenta,
nun rexistro formal, informal ou
neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións
cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do
propio campo de interese nos
ámbitos persoal, público, e
educativo, sempre que as
condicións
acústicas
non
distorsionen a mensaxe e se
poida
volver
escoitar
o
devandito.

3.
Comprende,
nunha
conversación informal en que
participa, descricións, narracións
e opinións formuladas en
termos sinxelos sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre
aspectos xerais de temas do seu
interese, cando se lle fala con
claridade,
amodo
e
directamente,
e
se
o
interlocutor está disposto a
repetir
ou
reformular
o
devandito.

-Comprensión do sentido xeral
dun diálogo co fin de contestar
preguntas. Comprender
vocabulario que serve para
aceptar e rexeitar un alimento.

-LE p. 66 act. 1

-LE p. 66 act. 2

- Escoitar e asociar.
- Exercitar a facultade de
concentración auditiva e visual.
-Comprender unha mensaxe oral
de forma máis exhaustiva
explicando se as frases son
verdadeiras ou falsas.

-LE p. 67 act. 5
-LE p. 68 act. 1

-LE p. 68 act. 2

4.
Comprende,
nunha
conversación formal en que
participa (p. ex. nun centro de
estudos), preguntas sinxelas
sobre asuntos persoais ou
educativos, sempre que poida
pedir que se lle repita, aclare ou
elabore algo do que se lle dixo.

5. Identifica as ideas principais
de programas de televisión
sobre asuntos cotiáns ou do seu
interese
articulados
con
lentitude e claridade (p. ex.
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noticias ou reportaxes breves),
cando as imaxes constitúen gran
parte da mensaxe.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión do sentido xeral,
os puntos principais ou a
información máis importante do
texto.

- Axudarse de pistas non verbais,
ilustracións, para situarse nunha
situación.

- LE p. 66 act. 1

-Adestrarse na comprensión oral.

-Exercitar a facultade de

- LE p. 66 act. 2
-LE p. 67 act. 5

concentración e de atención
visual e auditiva.
-LE p. 68 act. 1
-Localizar expresións útiles.
Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer),
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público),
comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz,
contacto visual), e convencións
sociais (costumes, tradicións).

-Alimentación e dietética.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis relevantes
do texto (p. ex. unha petición de
información, un aviso ou unha
suxestión) e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común
relativos á organización textual
(introdución do tema, cambio
temático e peche textual).

-Propor, pedir e rexeitar
alimentos.

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha

-Os artigos partitivos.

Patróns
sintácticos e
discursivos

-O verbo prendre.

-LE p. 67 act. 5
e <<J'observe et
j'analyse>>

-Os verbos pronominais.

-LE p. 67 act. 5
e <<J'observe et
j'analyse>>

-As vacacións en Francia:
estancias, solidariedade e
minusvalías.

- LE p. 65 act. 1
LE p. 66 act. 1 e
2
-LE p. 67 act. 5
-LE p. 70 e 71

Funcións
comunicativas
-LE p. 66 act. 1
e2

-Falar das comidas.
-LE p. 67 act. 5
-Falar das actividades cotiás.
-LE p. 68 act. 1
e2
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suxestión).
-LE p. 69
<<J'observe et
j'analyse>>
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-O alfabeto.

- LE p. 65 act. 1

-Os alimentos.

- LE p. 65 act. 1

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Son/grafía

Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e
recoñecer os significados e
intencións comunicativas xerais
relacionados cos mesmos.

-O son [ɛ].

-LE p. 66
<<Boîche à
sons>>

-O son [ʃ].

-LE p. 68
<<Boîche à
sons>>

-As comidas.

- LE p. 66 act. 1
e2
- LE p. 67 act. 5
e 6b

-As actividades cotiás.
- LE p. 68 act. 1
e2

-Je lis, je dis: in, ein, ain, aim = [ɛ].

-LE p. 71 act. 1
<<Je lis, je dis>>

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: produción

1. Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión
escrito, sobre aspectos
concretos de temas xerais ou
relacionados con aspectos
básicos dos seus estudos, e
responde a preguntas breves e
sinxelas dos oíntes sobre o
contido das mesmas se se

Comunicación: produción

Comunicación

Expresión

Expresión

-Deletrear divertíndose.

-LE p. 65 act. 3,
p. 73 act. 5

Expresión
Producir textos breves e
suficientemente comprensibles,
tanto en conversación cara a
cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun

-Describir ilustracións.
-Presentación da tarefa final.

-LE p. 69 act. 4
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rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, en
que se dá, solicita e intercambia
información sobre temas cotiáns
e asuntos coñecidos ou de
interese persoal e educativo,
aínda que se produzan
interrupcións ou vacilacións, se
fagan necesarias as pausas e a
reformulación para organizar o
discurso e seleccionar
expresións, e o interlocutor teña
que solicitar que se lle repita ou
reformule o devandito.

articulan clara e lentamente.

2. Desenvólvese coa eficacia
suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer,
seguindo normas de cortesía
básicas (saúdo e tratamento).

-LE p. 74 act. 3
Interacción

Interacción

-Reutilizar vocabulario para
memorizalo.

-LE p. 65 act. 4

-Facer proposicións para
merendar. Propor, rexeitar,
aceptar.
-Memorizar un diálogo.
Escenificalo.

-LE p. 66 act. 4

-Expresarse de forma libre.
Escenificar un diálogo inventado.

-LE p. 67 act. 7
- LE p. 69 act. 6

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
producir textos orais en forma
de monólogo ou de diálogo
breves e de estrutura moi simple
e clara, utilizando, entre outros,
procedementos como a
adaptación da mensaxe aos
recursos de que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de
elementos.

-Traballar a expresividade xestual
para representar diálogos.

-LE p. 66 act. 3
-LE p. 67 act. 7
-LE p. 69 act. 6

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto

-Alimentación e dietética.

Interacción
Manexar frases curtas e
fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves
intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que
haxa que interromper o discurso
para buscar palabras ou articular
expresións e para reparar a
comunicación. Interactuar de
maneira simple en intercambios
claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou xestos
simples para tomar ou manter a
quenda de palabra, aínda que
poidan darse desaxustes na
adaptación ao interlocutor.

3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara ou
por teléfono ou outros medios
técnicos, en que establece
contacto social, intercambia
información e expresa opinións
de maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide
e ofrece cousas, pide e dá
indicacións ou instrucións, ou
discute os pasos que hai que
seguir para realizar unha
actividade conxunta.

-LE p. 66 act. 3

4. Desenvólvese de maneira
simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. ex. para
realizar un curso de verán),
achegando a información
necesaria, expresando de
maneira sinxela as súas opinións
sobre temas habituais, e
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados de
maneira lenta e clara, sempre
que poida pedir que se lle
repitan os puntos clave se o
necesita.
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oral en forma de monólogo ou
de diálogo os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, actuando
coa suficiente propiedade e
respectando as normas de
cortesía máis importantes nos
contextos respectivos.

- LE p. 66 act. 4
-As vacacións en Francia:
estancias, solidariedade e
minusvalías.

- LE p. 70 e 71

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
principais demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns discursivos
sinxelos de uso máis común para
organizar o texto.

-Propor, pedir e rexeitar
alimentos.

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e
coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-Os artigos partitivos.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

-O alfabeto.

-LE p. 65 act. 1,
p. 73 act. 5

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar información e
opinións breves, sinxelas e
concretas, en situacións
habituais e cotiás.

Funcións
comunicativas
- LE p. 66 act. 4

-Falar das comidas.

-Falar das actividades cotiás.

-LE p. 66 act. 3,
p. 72 act. 1
-LE p. 68, p.73
act. 1 e 6

Patróns
sintácticos e
discursivos
-LE p. 67 act. 7,
p. 73 act. 4

-O verbo prendre.

-Os verbos pronominais.

- LE p. 67 act.
<<Rythme les
verbes!>>
-LE p. 69 act. 5
e 6, p. 73 act. 2

-Os alimentos.

-LE p. 65 act. 1,
p. 66 act. 4, p.
67 act. 5, p. 73
act. 3

-As comidas.

-LE p. 73 act. 3

-As actividades cotiás.

-LE p. 73 act. 6

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Son/grafía

Pronunciar e entoar de maneira
suficientemente comprensible,
aínda que resulte evidente o
acento estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia esporádicos,

-O son [ɛ].

-LE p. 66
<<Boîte à
sons>>

-O son [ʃ].

-LE p. 68
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e os interlocutores teñan que
solicitar repeticións ou
aclaracións.

<<Boîche à
sons>>
-Je lis, je dis: in, ein, ain, aim = [ɛ].

-LE p. 71 act. 1
<<Je lis, je dis>>

-Imitar as entoacións.

-LE p. 66 act. 3

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, con axuda da
imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. ex.
unha máquina expendedora), así
como instrucións claras para a
realización de actividades e
normas de seguridade básicas
(p. ex. nun centro de estudos).

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Localizar e comprender
informacións a través do xogo.

-LE p. 67 act. 6

Identificar a idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
dixital, breves e ben
estruturados escritos nun
rexistro neutro ou informal, que
traten de asuntos habituais en
situacións cotiás, de aspectos
concretos de temas de interese
persoal ou educativo, e que
conteñan estruturas sinxelas e
un léxico de uso frecuente.

2. Comprende correspondencia
persoal sinxela en calquera
formato en que se fala dun
mesmo; se describen persoas,
obxectos, lugares e actividades;
se narran
acontecementos
pasados, e se expresan de
maneira sinxela sentimentos,
desexos e plans, e opinións
sobre temas xerais, coñecidos
ou do seu interese.

-Ordenar cronoloxicamente
informacións.
-Comprender de forma global un
texto e saber buscar información
específica.

-LE p. 68 act. 3

-LE p. 70 e 71
act. 1 e 2

-Comprender títulos e asocialos a
un testemuño.
- LE p. 70 e 71
act. 3
- Ler información dun blog.

-LE p. 71 <<Le
blog de Claire>>

3. Entende a idea xeral de
correspondencia formal en que
se informa sobre asuntos do seu
interese no contexto persoal ou
educativo (p. ex. sobre un curso
de verán).

4. Capta o sentido xeral e algúns
detalles importantes de textos
xornalísticos moi breves en
calquera soporte e sobre temas
xerais ou do seu interese se os
números,
os
nomes,
as
ilustracións
e
os
títulos
constitúen gran parte da
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mensaxe.

5.
Entende
información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia
ou
consulta
claramente estruturados sobre
temas relativos a asuntos do seu
interese (p. ex. sobre unha
cidade), sempre que poida reler
as seccións difíciles.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión da idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante do
texto.

-Deducir informacións precisas
dun documento. Localizar as
palabras clave e as palabras
transparentes.

-LE p. 71 act. 2

- Aprender a extraer
informacións nos textos.

- LE p. 71 act. 1

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer,
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e
convencións sociais (costumes,
tradicións).

-Alimentación e dietética.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis importantes
do texto e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos sinxelos de uso
común relativos á organización
textual (introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

-Propor, pedir e rexeitar
alimentos.

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os constituíntes e a organización
de estruturas sintácticas de uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados xerais asociados (p.
ex. estrutura interrogativa para

-Os artigos partitivos.

-As vacacións en Francia:
estancias, solidariedade e
minusvalías.

-LE p. 65 e 66
-LE p. 60 e 61
act. 1, 2 e 3
-LE p. 71 act.
4@

Funcións
comunicativas
-LE p. 66

-Falar das comidas.
-Falar das actividades cotiás.

-LE p. 67 act. 7
-LE p. 68 act. 3

Patróns
sintácticos
-LE p. 67
<<J'observe et
j'analyse>>

-O verbo prendre.

- LE p. 67
<<J'observe et
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facer unha suxestión).

j'analyse>>
-Os verbos pronominais.
-LE p. 68 act. 7,
p . 69
<<J'observe et
j'analyse>>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Recoñecer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos
cotiáns e a aspectos concretos
de temas xerais ou relacionados
cos propios intereses ou
estudos, e inferir do contexto,
con apoio visual, os significados
de palabras e expresións que se
descoñecen.

-O alfabeto.

-LE p. 65 act. 1

-Os alimentos.

-LE p. 65 act. 4

-As comidas.

-LE p. 67 act. 6

-As actividades cotiás.

-LE p. 69 act. 6

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Son e grafía

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así
como abreviaturas e símbolos
de uso común (p. ex. , %, ), e
os seus significados asociados.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

- LE p. 71 act. 1

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Escribir, en papel ou en soporte
dixital, textos breves, sinxelos e
de estrutura clara sobre
temas habituais en situacións
cotiás ou do propio interese,
nun rexistro neutro ou informal,
utilizando recursos básicos de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os signos
de puntuación máis frecuentes.

1. Completa un cuestionario
sinxelo con información
persoal básica e relativa aos
seus intereses ou afeccións (p.
ex.
para asociarse a un club
internacional de mozos).

Comunicación

Comunicación

-Escribir unha minirreportaxe ou
un cómic.

-LE p. 69 act. 7

-Redactar unha presentación
explicando que é o que fan pola
mañá.

-LE p. 71 act. 2

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en que fai comentarios moi
breves ou dá instrucións
e indicacións relacionadas con

-Utilizar as estruturas
interrogativas.

-LE p. 74

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
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escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.
Incorporar
á produción do texto escrito os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.
Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso máis
habitual para organizar o texto
escrito de maneira sinxela.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos moi frecuentes).

actividades e situacións
da vida cotiá e do seu interese,
respectando as
convencións e normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes.
3. Escribe correspondencia
persoal breve en que se
establece e mantén o contacto
social (p. ex. con amigos noutros
países), se intercambia
información, se describen en
termos sinxelos sucesos
importantes e experiencias
persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e suxestións (p.
ex. cancelar, confirmar ou
modificar unha invitación ou uns
plans).
4. Escribe correspondencia
formal moi básica e breve,
dirixida a institucións públicas
ou privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e
observa as covencións formais e
normas de cortesía básicas
deste tipo de textos.

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.
Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os
signos de puntuación elementais
(p. ex. punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte
dixital.
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Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.

-Fixar a atención na grafía.

-LE p. 69 act. 7

- Seguir un modelo reutilizando o
aprendido na unidade.

-LE p. 71 act. 2

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
escrito os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

-Alimentación e dietética.

-As vacacións en Francia:
estancias, solidariedade e
minusvalías.

-LE p. 60 e 61

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes das
devanditas funcións e os patróns
discursivos de uso máis habitual
para organizar o texto escrito de
maneira sinxela.

-Propor, pedir e rexeitar
alimentos.

Funcións
comunicativas

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi
frecuentes).

- LE p. 65 act. 4

-LE p. 66

-Falar das comidas.

-LE p. 66

-Falar das actividades cotiás.

-LE p. 71 act.
32

-Os artigos partitivos.

Patróns
sintácticos e
discursivos

-O verbo prendre.

-LE p. 67

-Os verbos pronominais.

-LE p. 67
-LE p. 69 act. 7

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información breve,
simple e directa en situacións

-O alfabeto.

-LE p. 65 e 72
act. 2

-Os alimentos.

-LE p. 65 act. 4
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habituais e cotiás.

-As comidas.

-LE p. 67 act. 6

-As actividades cotiás.

-LE p. 69 act. 7

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Son/grafía

Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os signos
de puntuación elementais (p. ex.
punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as convencións
ortográficas frecuentes na
redacción de textos moi breves
en soporte dixital.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

-LE p. 71 act.1

Competencias clave (ademais da

Contidos

Actividades

- Escoitar os demais e respectar as regras do xogo e da
clase.

-LE p. 65

competencia lingüística)

Competencias sociais e cívicas

-Saber propor, aceptar e rexeitar alimentos
educadamente. Interesarse por unha alimentación rica e
equilibrada.
-Falar de si mesmo, dos seus hábitos e escoitar os
compañeiros. Coñecer aspectos do modo de vida francés.
-Comprender as dimensións multiculturais e
socioeconómicas das sociedades europeas. Escoitar os
demais e ser tolerante.
-Proporlle ideas ao grupo, escoitar e respectar a
presentación dos demais compañeiros e saber aceptar
críticas.

-LE p. 66 act.
4.
-LE p. 67 act. 6
-LE p. 73 act. 4
-LE p. 68 act. 2

-LE p. 70 e 11

-LE p. 74
Aprender a aprender

-Recoñecer a importancia da linguaxe non verbal na
aprendizaxe. Adquirir novos coñecementos, traballar a
memoria. Desenvolver a capacidade xestual para facerse
entender.
-Memorizar frases importantes. Recoñecer a importancia
do xogo e da linguaxe non verbal na aprendizaxe. Coidar a
entoación e a pronuncia.
-Reflexionar sobre unha regra gramatical, desenvolver a
capacidade de observación e comparar unha estrutura
gramatical coa súa lingua materna.

-LE p. 65

-LE p. 66, 68,
69, 73 e 74
-LE p. 67

-LE p. 72
-Desenvolver o sentido da observación.
-Autoavaliarse e desenvolver o sentido da observación.
-LE p. 73
-LE p. 74
- Aceptar a avaliación dos demais.
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Sensibilidade e expresión cultural

-Utilizar formas de cortesía.

-LE p. 67 act. 7

-Comprender referencias culturais.

-LE p. 69

-Situar rexións de Francia. Interesarse polas vacacións
escolares de Francia.

-LE p. 70 e 71

Sentido de Iniciativa e espírito
emprendedor

-Traballar por parellas.

-LE p. 66 act. 4

-Colaborar nun proxecto común. Expresar a súa opinión
sobre o comportamento persoal na clase. Desenvolver a
creatividade e a imaxinación.

-LE p. 74

Competencia dixital

-Saber buscar información en Internet.

-LE p. 61 act. 4
@
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5. TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS
PARACHUTE 1 está previsto para cubrir 70 horas/sesións aproximadamente, impartidas
con frecuencia de 2 horas semanais.
Por tanto, o método cunha distribución <<estándar>> dos seus contidos ao longo do curso
podería ser a seguinte:
1º TRIMESTRE

Mínimo: 19 horas

Máximo: 25 horas

Unidade 0

2

4

Unidade 1

8

10

Unidade 2

8

10

Avaliación por competencias

1

1

2º TRIMESTRE

Mínimo: 17 horas

Máximo: 21 horas

Unidade 3

8

10

Unidade 4

8

10

Avaliación por competencias

1

1

3º TRIMESTRE

Mínimo: 17 horas

Máximo: 21 horas

Unidade 5

8

10

Unidade 6

8

10

Avaliación por competencias

1

1

*Enténdese por unidade o conxunto libro-caderno, onde o caderno é un complemento
estratéxico do libro do alumno.
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Esta proposta, evidentemente, poderá ser modificada polo profesor, tanto en función das
características do seu grupo-clase, como do propio calendario escolar:
-

Suxerimos para o primeiro trimestre, que é máis longo, o estudo de dúas unidades e
media; pero en certas clases, os alumnos poderán ir máis rápido (se estudaron algo de
francés en Primaria, p. ex.); e noutras máis lento, se o profesor ten principiantes
absolutos e se prefire abordar o idioma con máis pausa ao principio (deténdose máis
na unidade 0 de <<sensibilización>> ou/e incorporando elementos externos ao
método, p. ex.).

-

Tamén se poderá adaptar, en función da duración do segundo trimestre, que varía dun
curso a outro, segundo a data da Semana Santa e das vacacións.

-

Se se adiantase sobre a programación proposta para o terceiro trimestre, poderá optar
por desenvolver un proxecto centrado na lectura e a organización dun día da lectura,
como o que propón o PLAN LECTOR DE EVASIÓN.

Por outra banda, a diferenza de dúas horas que contemplamos para cada unidade reflicte a
nosa consciencia de que, como calquera método, PARACHUTE reparte os puntos menos
alcanzables da lingua ao longo de todo o programa, sen concentrar as dificultades; pero
sempre pode haber unhas categorías gramaticais, unhas competencias, que presenten unhas
determinadas complicacións, en que haberá que insistir especialmente.
Así pois, o profesor pode elixir o número de sesións para cada unidade, segundo o perfil dos
seus alumnos e do seu rendemento.
Finalmente, teranse en conta o tempo que é necesario dedicar aos repasos e á corrección das
probas; eses períodos deben estar comprendidos nas horas <<restantes>> para alcanzar o total
das 70 horas proxectadas para o ano escolar.
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6. FERRAMENTAS PARA A AVALIACIÓN
6.1 Distintos formatos segundo as estratexias
Como vimos detalladamente no punto 3 desta programación, as estratexias de avaliación son
diversas e PARACHUTE responde ofrecendo as ferramentas correspondentes.

AVALIACIÓN
INICIAL

LIBRO DO
ALUMNO

Unidade 0

CADERNO DE
EXERCICIOS

LIBRO DO
PROFESOR

Unidade 0

OUTROS

«PLUS»:
Diagnostic: tests
de niveau

AVALIACIÓN
FORMATIVA
«Je joue et je
révise»

«Bilan écrit»

«Bilan oral»

(Ao final de
cada unidade)

(Ao final de
cada unidade)

«Cartes
mentais»

«Moi et les
autres»
(Despois da
tarefa final de
cada unidade)

(Un mapa por
unidade)

Criterios de
observación
para cada
actividade

Xerador de
avaliacións:
banco de
actividades

Programación
didáctica de
aula: criterios de
avaliación e
estándares de
aprendizaxe
para cada
actividade

AVALIACIÓN
SUMATIVA
<<Vers le DELF:
J'évalue mes
compétences>>

Xerador de
avaliacións:
avaliacións por
competencias
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6.2 Avaliación das destrezas: indicadores de logro
Para cualificar a avaliación dos niveis de desempeño competenciais alcanzados polo
alumnado, propomos nesta programación os indicadores de logro, para as catro competencias.
Estes indicadores de logro inclúen rangos dirixidos á avaliación de desempeños, que teñen en
conta o principio de atención á diversidade.
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BLOQUE 1: Comprensión de textos orais
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1. Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e comunicados
breves e articulados de maneira
lenta e clara (p. ex. en estacións ou
aeroportos), sempre que as
condicións acústicas sexan boas e o
son non estea distorsionado.
2. Entende os puntos principais do
que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas (p.
ex. en hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de lecer ou
centros de estudos).
3. Comprende, nunha conversación
informal en que participa,
descricións, narracións e opinións
formuladas en termos sinxelos
sobre asuntos prácticos da vida
diaria e sobre aspectos xerais de
temas do seu interese, cando se lle
fala con claridade, amodo e
directamente, e se o interlocutor
está disposto a repetir ou
reformular o devandito.

cc

CC
L

CC
L

CCL
-CAA

INDICADORES DE LOGRO
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Capta a información máis importante
de indicacións, anuncios, mensaxes e
comunicados breves e articulados de
maneira lenta e clara con dificultade
e con necesidade de repeticións e
con apoio xestual.

Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e comunicados
breves e articulados de maneira
lenta e clara co algunha dificultade
e con necesidade de repeticións.

Capta a información máis importante
de indicacións, anuncios, mensaxes e
comunicados breves e articulados de
maneira lenta e clara sen ningunha
dificultade e con necesidade de
repeticións.

Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e
comunicados breves e articulados
de maneira lenta e clara sen
ningunha dificultade e sen
necesidade de repeticións.

Entende os puntos principais do que
se lle di en transaccións e xestións
cotiás e estruturadas con bastante
dificultade e con necesidade de
repeticións e con apoio xestual.

Entende os puntos principais do
que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas con
apoio visual e con necesidade de
repetición.

Entende os puntos principais do que
se lle di en transaccións e xestións
cotiás e estruturadas con apoio visual
sen necesidade de repetición.

Entende os puntos principais do
que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas sen
necesidade de repetición.

Ten dificultade en identificar as ideas
principais nunha conversación
informal con apoio visual, xestos e
con necesidade de repetición.

Identifica as ideas principais nunha
conversación informal con apoio
visual, xestos e con necesidade de
repetición.

Identifica as ideas principais nunha
conversación informal con apoio
visual e xestos, sen necesidade de
repetición.

Identifica as ideas principais
nunha conversación informal sen
apoio visual nin xestos.
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BLOQUE 2: Produción de textos orais: expresión e interacción
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1. Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión
escrito, sobre aspectos concretos
de temas xerais ou relacionados
con aspectos básicos dos seus
estudos, e responde a preguntas
breves e sinxelas dos oíntes sobre
o contido das mesmas se se
articulan clara e lentamente.
2. Desenvólvese coa eficacia
suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o transporte,
as compras e o lecer, seguindo
normas de cortesía básicas (saúdo
e tratamento).
3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara ou
por teléfono ou outros medios
técnicos, en que establece

C
C

CC
L

CC
L
CS
C

CC
L

INDICADORES DE LOGRO
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión
escrito, e responde a
preguntas breves e sinxelas
dos oíntes sobre o contido das
mesmas dunha maneira pouco
clara, con algunhas pausas,
con necesidade de repeticións
e sen apoio de xestos.

Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión
escrito, e responde a preguntas
breves e sinxelas dos oíntes
sobre o contido das mesmas
dunha maneira clara, con
algunhas pausas, con necesidade
de repeticións e sen apoio de
xestos.

Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión
escrito, e responde a preguntas
breves e sinxelas dos oíntes
sobre o contido das mesmas
dunha maneira clara, con
algunhas pausas, sen necesidade
de repeticións e con apoio de
xestos.

Fai presentacións breves e ensaiadas,
seguindo un guión escrito, e responde
a preguntas breves e sinxelas dos
oíntes sobre o contido das mesmas
dunha maneira clara utilizando
expresións previamente traballadas e
apoiándose en xestos.

Desenvólvese con dificultade
en xestións e transaccións
cotiás, dunha maneira pouco
clara, con algunhas pausas,
con necesidade de repeticións
e sen apoio de xestos.

Participa en interaccións sinxelas
aparecendo nelas numerosos
aspectos sociolingüísticos básicos
comparando coa cultura francesa
dunha maneira clara, con
algunhas pausas, con necesidade
de repeticións e sen apoio de
xestos.

Participa en interaccións sinxelas
aparecendo nelas numerosos
aspectos sociolingüísticos básicos
comparando coa cultura francesa
dunha maneira clara, con
algunhas pausas, sen necesidade
de repeticións e con apoio de
xestos.

Participa en interaccións sinxelas
aparecendo nelas numerosos
aspectos sociolingüísticos básicos
comparando coa cultura francesa
dunha maneira clara utilizando
expresións previamente traballadas e
apoiándose en xestos.

Participa en conversacións
cara a cara con algunha
dificultade na comprensión e
con problemas no uso de
patróns sonoros, rítmicos e de

Participa en conversacións cara a
cara con algunha dificultade na
comprensión, pero cun uso de
patróns sonoros, rítmicos e de
entoación adecuados.

Participa en conversacións cara a
cara dunha maneira
comprensible con patróns
sonoros, rítmicos e de entoación
adecuados.

Participa en conversacións cara a cara
dunha maneira totalmente
comprensible con correctos patróns
sonoros, rítmicos e de entoación.
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contacto social, intercambia
información e expresa opinións de
maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide e
ofrece cousas, pide e dá
indicacións ou instrucións, ou
discute os pasos que hai que seguir
para realizar unha actividade
conxunta.

entoación adecuados.

4. Desenvólvese de maneira simple
nunha conversación formal ou
entrevista (p. ex. para realizar un
curso de verán), achegando a
información necesaria, expresando
de maneira sinxela as súas opinións
sobre temas habituais, e
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de
maneira lenta e clara, sempre que
poida pedir que se lle repitan os
puntos clave se o necesita.

Desenvólvese con dificultade
nunha conversación formal ou
entrevista dunha maneira
pouco clara, con algunhas
pausas, con necesidade de
repeticións e sen apoio de
xestos.

CL
C
-

Desenvólvese nunha
conversación formal ou
entrevista dunha maneira clara,
con algunhas pausas, con
necesidade de repeticións e sen
apoio de xestos.

Desenvólvese con dificultade
nunha conversación formal ou
entrevista dunha maneira clara,
con algunhas pausas, sen
necesidade de repeticións e con
apoio de xestos.

Desenvólvese con dificultade nunha
conversación formal ou entrevista
dunha maneira clara utilizando
expresións previamente traballadas e
apoiándose en xestos.

CS
C
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

1. Identifica, coa axuda da imaxe,
instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. ex. unha
máquina expendedora), así como
instrucións claras para a realización
de actividades e normas de
seguridade básicas (p. ex. nun
centro de estudos).
2. Comprende correspondencia
persoal sinxela en calquera
formato en que se fala dun
mesmo; se describen persoas,
obxectos, lugares e actividades; se
narran acontecementos pasados, e
se expresan de maneira sinxela
sentimentos, desexos e plans, e
opinións sobre temas xerais,
coñecidos ou do seu interese.

3. Entende a idea xeral de
correspondencia formal en que se

C
C

INDICADORES DE LOGRO
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Identifica con dificultade instrucións
xerais, coa axuda da imaxe.

Identifica, coa axuda da imaxe,
instrucións xerais.

Identifica, sen ningunha
dificultade, instrucións xerais coa
axuda da imaxe.

Identifica, sen apoio de imaxes,
instrucións xerais.

Identifica con dificultade a función
comunicativa de correspondencia
persoal sinxela en calquera formato
recoñecendo palabras, en textos
escritos breves e sinxelos de temas
familiares ou da súa contorna.

Identifica a función comunicativa de
correspondencia persoal sinxela en
calquera formato recoñecendo
palabras en textos escritos breves e
sinxelos de temas familiares ou da
súa contorna.

Identifica a función comunicativa
e comprende correspondencia
persoal sinxela en calquera
formato recoñecendo palabras e
frases en textos escritos breves e
sinxelos de temas familiares ou
da súa contorna.

Identifica a función comunicativa
e comprende sen ningunha
dificultade correspondencia
persoal sinxela en calquera
formato recoñecendo palabras e
frases en textos escritos breves e
sinxelos de temas familiares ou
da súa contorna.

Identifica a función comunicativa
de correspondencia formal sinxela
en calquera formato recoñecendo

Identifica a función comunicativa
de correspondencia formal
sinxela en calquera formato

Identifica a función comunicativa
de correspondencia formal
sinxela en calquera formato

CC
L

CC
L

CC
L

Identifica con dificultade a función
comunicativa de correspondencia
formal sinxela en calquera formato
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informa sobre asuntos do seu
interese no contexto persoal ou
educativo (p. ex. sobre un curso de
verán).

recoñecendo palabras, en textos
escritos breves e sinxelos de temas
familiares ou da súa contorna.

palabras en textos escritos breves e
sinxelos de temas familiares ou da
súa contorna.

recoñecendo palabras en textos
escritos breves e sinxelos de
temas familiares ou da súa
contorna.

recoñecendo palabras en textos
escritos breves e sinxelos de
temas familiares ou da súa
contorna.

4. Capta o sentido xeral e algúns
detalles importantes de textos
xornalísticos moi breves en
calquera soporte e sobre temas
xerais ou do seu interese se os
números, os nomes, as ilustracións
e os títulos constitúen gran parte
da mensaxe.

Recoñece con moitas dificultades
palabras e frases de textos
xornalísticos moi breves tanto en
soporte dixital como impreso con
moita axuda visual e contextual para
identificar o sentido global e o tema.

Recoñece con pouca dificultade
palabras e frases de textos
xornalísticos moi breves tanto en
soporte dixital como impreso con
bastante axuda visual e contextual
para identificar o sentido global e o
tema.

Recoñece con pouca dificultade
palabras e frases de textos
xornalísticos moi breves tanto en
soporte dixital como impreso con
pouca axuda visual e contextual
para identificar o sentido global e
o tema.

Recoñece sen ningunha
dificultade palabras e frases de
textos xornalísticos moi breves
tanto en soporte dixital como
impreso con pouca axuda visual e
contextual para identificar o
sentido global e o tema.

Identifica con bastante dificultade
palabras e frases en páxinas web e
outros materiais de referencia ou
consulta claramente estruturados
sobre temas familiares para a
comprensión do sentido global e
información esencial do texto.

Entende con dificultade
información específica esencial en
páxinas web e outros materiais de
referencia ou consulta claramente
estruturados para a comprensión
do sentido global e información
esencial do texto.

Identifica con pouca dificultade
información específica esencial
en páxinas web e outros
materiais de referencia ou
consulta claramente estruturados
para a comprensión do sentido
global e información esencial do
texto.

Identifica sen ningunha
dificultade información específica
esencial en páxinas web e outros
materiais de referencia ou
consulta claramente estruturados
para a comprensión do sentido
global e información esencial do
texto.

5. Entende información específica
esencial en páxinas web e outros
materiais de referencia ou consulta
claramente estruturados sobre
temas relativos a asuntos do seu
interese (p. ex. sobre unha cidade),
sempre que poida reler as seccións
difíciles.

CC
L

CC
L
CAA
CS
C

BLOQUE 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

C
C

INDICADORES DE LOGRO
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1. Completa un cuestionario
sinxelo con información persoal
básica e relativa aos seus intereses
ou afeccións (p. ex. para asociarse
a un club internacional de mozos).
2. Escribe notas e mensaxes (SMS,
WhatsApp, Twitter), en que fai
comentarios moi breves ou dá
instrucións e indicacións
relacionadas con actividades e
situacións da vida cotiá e do seu
interese, respectando as
convencións e normas de cortesía
e de etiqueta máis importantes.
3. Escribe correspondencia persoal
breve en que se establece e
mantén o contacto social (p. ex.
con amigos noutros países), se
intercambia información, se
describen en termos sinxelos
sucesos importantes e experiencias
persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e suxestións (p. ex.
cancelar, confirmar ou modificar
unha invitación ou uns plans).

CC
L
CAA

CC
L
CD

CC
L

En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Completa un cuestionario sinxelo con
información persoal básica e relativa
aos seus intereses ou afeccións
marcando con moita dificultade os
datos ou outro tipo de información
persoal.

Completa un cuestionario sinxelo
con información persoal básica e
relativa aos seus intereses ou
afeccións marcando con algunha
dificultade os datos ou outro tipo
de información persoal.

Completa un cuestionario sinxelo
con información persoal básica e
relativa aos seus intereses ou
afeccións marcando sen dificultade
os datos ou outro tipo de
información persoal.

Completa un cuestionario sinxelo
con información persoal básica e
relativa aos seus intereses ou
afeccións marcando case na súa
totalidade os datos ou outro tipo
de información persoal.

Escribe con moita dificultade notas e
mensaxes (SMS, WhatsApp, Twitter),
en que realiza comentarios moi
breves ou dá instrucións e
indicacións utilizando poucas das
estruturas dadas.

Escribe notas e mensaxes (SMS,
WhatsApp, Twitter), en que
realiza comentarios moi breves
ou dá instrucións e indicacións
utilizando con algunha dificultade
as estruturas dadas.

Escribe notas e mensaxes (SMS,
WhatsApp, Twitter), en que realiza
comentarios moi breves ou dá
instrucións e indicacións utilizando
as estruturas dadas.

Escribe sen dificultade notas e
mensaxes (SMS, WhatsApp,
Twitter), en que realiza
comentarios moi breves ou dá
instrucións e indicacións
utilizando na súa totalidade as
estruturas dadas.

Escribe a partir dun modelo
correspondencia persoal breve con
moita dificultade.

Escribe a partir dun modelo
correspondencia persoal breve
utilizando un léxico adecuado,
pero con dificultade.

Escribe a partir dun modelo
correspondencia persoal breve
utilizando un léxico adecuado.

Escribe a partir dun modelo
correspondencia persoal breve
sen dificultade e utilizando un
repertorio de léxico adecuado
case na súa totalidade.
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4. Escribe correspondencia formal
moi básica e breve, dirixida a
institucións públicas ou privadas ou
entidades
comerciais,
fundamentalmente para solicitar
información,
e
observa
as
convencións formais e normas de
cortesía básicas deste tipo de
textos.

CC
L
CS
C

Escribe a partir dun modelo
correspondencia formal moi básica e
breve con moita dificultade.

Escribe a partir dun modelo
correspondencia formal moi
básica e breve utilizando un
léxico adecuado, pero con
dificultade.

Escribe a partir dun modelo
correspondencia formal moi básica
e breve utilizando un léxico
adecuado.

Escribe a partir dun modelo
correspondencia formal moi
básica e breve sen dificultade e
utilizando un repertorio de léxico
adecuado case na súa totalidade.
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3. PRESENTACIÓN DO PROXECTO
1.1 PERFIL DO CENTRO
DATOS DO CENTRO
Centro

IES VIÓS

Dirección: rúa A Poceira, 8
CP: 15318

Teléfono:

Localidade: Abegondo
Fax:

Provincia: A Coruña

Correo electrónico de contacto:

PERFIL:
Alumnos que cursaron francés o ano pasado

DEPARTAMENTO DE LINGUA ESTRANXEIRA:

María Elena Fernández Rama
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RECURSOS DISPOÑIBLES:
Canon de proxección con ordenador de uso docente na aula

1.2 PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESCOLARES E COMPLEMENTARIAS
Posibilidade de asistir a una representación teatral en francés
Con todo, no proxecto PARACHUTE recoméndanse polo menos tres plans de interese pedagóxico fundamental.

1.2.1 Medidas previstas para estimular o interese e o hábito da lectura e da comprensión escrita e oral: Plan lector de Santillana Français.
Dentro da competencia clave lingüística, a comprensión de textos escritos non debería limitarse á lectura dos textos proporcionados polo método, nin
tampouco aos textos que o método convida a buscar a modo de documentación. A lectura de textos máis extensos, de obras creadas para fomentar o pracer
de ler debe formar parte da aprendizaxe: por unha banda, ler <<historias>> permitiralles aos alumnos comprobar que o que aprenderon ten un sentido real
fóra da aula e motivaraos. E por outro, comprobarán que a lingua estranxeira non só é útil, senón que pode ser fonte de goce.
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Mentres o seu nivel non lles permita abordar textos auténticos da literatura francófona para mozos, propómoslles elixir títulos da colección ÉVASION,
LECTURES EN FRANÇAIS FACILE, cuxa estrutura respecta a programación de contidos da colección PARACHUTE.
En paralelo ao nivel 2 de PARACHUTE, recomendamos, dependendo do nivel da clase, a principio de curso as ficcións orixinais do nivel 1 (A1+), para continuar
e/ou terminar no último trimestre, se teñen facilidade, calquera dos títulos do nivel 2 (A2.1):
Nivel 1 : Concert en Bretagne, Dans a maison bleue, Folie d'ours, Un étrange voisin, Marée noire e L'île mystérieuse (classique).
Nivel 2 : Au secours!, A lettre de Cordue , Parfum de printemps, Trésor de guerre, Avis de recherche, L'épave / Le voyage du Horla (classique) e Les lettres
persanes (classique).

1.2.2 Plan de Reforzo e Recuperación
O segundo plan recomendable é o relacionado coa avaliación continua e formativa. En calquera momento da aprendizaxe, antes de que se enquiste calquera
posible problema e polo menos después de cada avaliación, os alumnos deberían de seguir un plan de reforzo das súas competencias, de "remediación" dos
seus puntos fracos: este poderase construir, a nivel individual ou colectivo, a partir do BANCO DE ACTIVIDADES contido no XERADOR DE AVALIACIÓNS.

1.2.3 Plan para a Diversidade
Independentemente de que certos alumnos da clase experimenten dificultades, e de que outros se poidan adaptar a un ritmo máis sostido, é recomendable
proporlle á clase (ou a parte da mesma) actividades diferentes. Para dinamizar o grupo e ampliar horizontes, recalcamos o interese de:
-

Os vídeos que están incrustados na VERSIÓN DIXITAL de PARACHUTE.

-

Os recursos adicionais <<PLUS>>:
o

BANCO DE IMAXES DIXITAIS, para facer mil xogos ou actividades creativas baseadas en vocabulario;

o

XOGOS PARA TBI, para repasar de maneira lúdica os contidos de vocabulario e gramática;
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o

CANCIÓNS TRADICIONAIS, con karaoke , para traballar a fonética e compartir cos nenos franceses un legado sociocultural imprescindible;

o

FICHAS INTERDISCIPLINARES, para ver como se poden descubrir temas doutras materias en francés.

1.3 O MATERIAL PEDAGÓXICO SELECCIONADO
PARACHUTE é un método de francés organizado en 4 niveis destinado a alumnos de secundaria, debutantes ou falsos debutantes se estes comezaron a súa
aprendizaxe durante a última etapa de primaria. É apropiado para desenvolver conveniente un programa de ensino aprendizaxe para os alumnos da ESO, de
acordo coas especificacións da LOMCE.
PARACHUTE propón unha distribución dos contidos que cobre arredor de 70 horas por nivel.
O primeiro nivel do método ten como obxectivo a adquisición do nivel A1 fixado polo Marco europeo común de referencia.
O segundo nivel do método ten como obxectivo reforzar os coñecementos anteriormente adquiridos do nivel A1 (MECR), nivel que poderá certificarse de
forma obxectiva co DELF A1. Tamén permitirá a adquisición dunha parte das competencias que corresponden ao nivel A2.
PARACHUTE 3 permitirá alcanzar as competencias do nivel A2 e certificar estas a través do DELF A2.
PARACHUTE 4 profundará nestes contidos e permitirá comezar a adquirir os contidos que se corresponden co nivel B1.

4. REFERENCIAS: ELEMENTOS DO CURRÍCULO E MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA AS LINGUAS
A Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa define currículo como a regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe
para cada unha das ensinanzas. Especifica ademais que estará integrado polos seguintes elementos: obxectivos, competencias, contidos, criterios de avaliación,
estándares de aprendizaxe avaliables e metodoloxía didáctica.
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2.1. OBXECTIVOS DE CICLO E CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Os obxectivos expostos para o primeiro ciclo da ESO na área de segunda lingua estranxeira tradúcense nun currículo básico que, integrando todos os aspectos
que conforman a comunicación lingüística, se estrutura en catro bloques correspondentes ás distintas actividades da lingua, tal como estas se describen no
MCER: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos.
Os contidos previstos concrétanse en criterios de avaliación, que son referentes específicos para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se
quere valorar e que os alumnos deben lograr, tanto en coñecementos como en competencias; responden ao que se quere conseguir en cada materia.
No relativo á competencia comunicativa, que constitúe o corazón da materia SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA, os criterios de avaliación o 1.º ciclo da ESO (BOE
do 3 de xaneiro de 2015) son os seguintes.
Bloque 1. Comprensión de textos orais
Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a información máis importante en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos habituais en situacións cotiás ou sobre
aspectos concretos de temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos persoal, público, e educativo, sempre que as condicións acústicas non
distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o devandito.
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos principais ou a información máis importante do texto.
Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades
de lecer), condicións de vida e contorna, relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito público), comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, tradicións).
Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto (p. ex. unha petición de información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos de uso común relativos á organización textual (introdución do tema, cambio temático e peche
textual).
Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicación
oral, así como os seus significados xerais asociados (p. ex. estrutura interrogativa para facer unha suxestión).
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Recoñecer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e
inferir do contexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións que se descoñecen.
Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os seus significados e as súas intencións comunicativas xerais.

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción
Producir textos breves e suficientemente comprensibles, tanto en conversacións cara a cara como por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro
ou informal, cunha linguaxe moi sinxela, en que se dá, solicita e intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos coñecidos ou de interese persoal e
educativo, aínda que se produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as pausas e a reformulación para organizar o discurso e seleccionar
expresións, e o interlocutor teña que solicitar que se lle repita ou reformule.
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais monológicos ou dialógicos breves e de estrutura moi simple e clara, utilizando,
entre outros, procedementos como a adaptación da mensaxe aos recursos dos que se dispón, ou a reformulación ou explicación de elementos.
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais breves en forma de monólogo ou de diálogo e de estrutura moi simple e clara,
utilizando, entre outros, procedementos como a adaptación da mensaxe aos recursos de que se dispón, ou a reformulación ou explicación de elementos.
Incorporar á produción do texto oral en forma de monólogo ou de diálogo os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente propiedade e respectando as normas de cortesía máis importantes nos contextos
respectivos.
Levar a cabo as funcións principais demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis frecuentes das devanditas funcións e os patróns
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais de uso moi frecuente).
Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información e opinións breves, sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás.
Pronunciar e entoar de maneira suficientemente comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, se cometan erros de pronuncia esporádicos, e
os interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. Manexar frases curtas e fórmulas para desenvolverse de maneira suficiente en breves
intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o discurso para buscar palabras ou articular expresións e para reparar a
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comunicación. Interactuar de maneira simple en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou manter a quenda
de palabra, aínda que poidan darse desaxustes na adaptación ao interlocutor.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos
Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e información importante en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves e ben
estruturados escritos nun rexistro neutro ou informal, que traten de asuntos habituais en situacións cotiás, de aspectos concretos de temas de interese persoal
ou educativo, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente.
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os puntos máis relevantes e a información importante do texto.
Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades
de lecer, condicións de vida e contorna, relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito público), e convencións sociais
(costumes, tradicións).
Distinguir a función ou funcións comunicativas máis importantes do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos
sinxelos de uso común relativos á organización textual (introdución do tema, cambio temático e peche textual).
Aplicar á comprensión do texto os constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso frecuente na comunicación escrita, así como os seus
significados xerais asociados (p. ex. estrutura interrogativa para facer unha suxestión).
Recoñecer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e
inferir do contexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións que se descoñecen.
Recoñecer as principais convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como abreviaturas e símbolos de uso común (p. ex. , %, ), e os seus
significados asociados.
Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción
Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun
rexistro neutro ou informal, utilizando recursos básicos de cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de puntuación máis frecuentes.
Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple, p. ex. copiando formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada tipo de texto.
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Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e de etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.
Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis frecuentes das devanditas funcións e os patróns discursivos
de uso máis habitual para organizar o texto escrito de maneira sinxela.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar para comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante
axustados ao contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipses, deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores e marcadores
discursivos moi frecuentes).
Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar informacións breves, simples e directas en situacións habituais e cotiás. Coñecer e
aplicar, de maneira suficiente, para que a mensaxe principal quede clara, os signos de puntuación elementais (p. ex. punto, coma) e as regras ortográficas
básicas (p. ex. uso de maiúsculas e minúsculas), así como as convencións ortográficas frecuentes na redacción de textos moi breves en soporte dixital.

4.2. COMPETENCIAS CLAVE
A LOMCE lembra que o Consello Europeo reunido en Barcelona en 2002 recolle entre as súas conclusións a necesidade de coordinar esforzos a favor dunha
economía competitiva baseada no coñecemento, e insta os Estados membros da Unión Europea a desenvolver accións educativas conducentes á mellora do
dominio das competencias clave, en particular mediante o ensino de polo menos dúas linguas estranxeiras desde unha idade moi temperá. No mesmo sentido,
e en relación coa aprendizaxe ao longo da vida, o Consello de Europa sinala que a finalidade da educación lingüística no mundo de hoxe non debe ser tanto o
dominio dunha ou máis segundas linguas tomadas illadamente, como o desenvolvemento dun perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias
diversas en distintas linguas e a diferentes niveis, en función dos intereses e necesidades cambiantes do individuo. Así, para fomentar e facilitar a construción
dun repertorio plurilingüe e intercultural, os currículos das etapas da ESO e do Bacharelato inclúen, con carácter específico, a materia de segunda lingua
estranxeira. Seguindo o sistema descritivo do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL), o currículo de segunda lingua estranxeira
correspondente a estas etapas recolle os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables que articularán a materia, co fin de que o alumnado
poida desenvolver no segundo idioma que escollese, en sinerxía cos ensinos da segunda lingua estranxeira na etapa de Educación Primaria, as competencias
clave que lle permitan desenvolverse no devandito idioma con sinxeleza, pero con suficiencia, nas situacións máis habituais en que poida atoparse nos ámbitos
persoal, público, educativo e ocupacional.
De modo que a competencia de comunicación en lingua estranxeira é de seu unha competencia clave.
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Pero, pola súa propia natureza, a materia de lingua estranxeira permite, de maneira transversal, axudar ao desenvolvemento das demais competencias clave e
contribuír ao desenvolvemento dos alumnos como persoas, estudantes, cidadáns e profesionais. As competencias garantirán a aprendizaxe ao longo de toda a
vida das persoas, cuxo proceso non debe deterse nas etapas obrigatorias da súa educación.
Segundo a recomendación do Parlamento Europeo e do Consello do 18 de decembro de 2006 sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente,
identificáronse as seguintes competencias:
Comunicación lingüística
A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa dentro de prácticas sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con
outros interlocutores e a través de textos en múltiples modalidades, formatos e soportes. Con distinto nivel de dominio e formalización especialmente en
lingua escrita, esta competencia significa, no caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunha delas e así enriquecer as relacións sociais e
desenvolverse en contextos distintos ao propio. Igualmente, favorécese o acceso a máis e diversas fontes de información, comunicación e aprendizaxe.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inducen e fortalecen algúns aspectos esenciais da formación das persoas que
resultan fundamentais para a vida. Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é determinante, a consecución e
sustentabilidade do benestar social esixe condutas e toma de decisións persoais estreitamente vinculadas á capacidade crítica e visión razoada e razoable das
persoas. A iso contribúen a competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: a) A competencia matemática implica a capacidade de
aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. A competencia matemática
require de coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, así como das operacións e as representacións matemáticas, e a comprensión dos
termos e conceptos matemáticos.
As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao mundo físico e á interacción responsable con el desde
accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á conservación e mellora do medio natural, decisivas para a protección e mantemento da calidade de
vida e o progreso dos pobos. Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico, pois inclúen a aplicación dos métodos propios da
racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas, que conducen á adquisición de coñecementos, o contraste de ideas e a aplicación dos descubrimentos ao
benestar social. As competencias en ciencia e tecnoloxía capacitan a cidadáns responsables e respectuosos que desenvolven xuízos críticos sobre os feitos
científicos e tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos, pasados e actuais. Estas competencias han de capacitar, basicamente, para identificar, expor e
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resolver situacións da vida cotiá -persoal e social- analogamente a como se actúa fronte aos retos e problemas propios das actividades científicas e
tecnolóxicas.
Competencia dixital
A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación para alcanzar os obxectivos
relacionados co traballo, a empregabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, e a inclusión e participación na sociedade. Esta competencia supón, ademais
da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto novo de coñecementos, habilidades e
actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nunha contorna dixital. Require de coñecementos relacionados coa linguaxe específica básica: textual,
numérica, icónica, visual, gráfica e sonora, así como as súas pautas de decodificación e transferencia. Isto leva ao coñecemento das principais aplicacións
informáticas. Supón tamén o acceso ás fontes e ao procesamento da información; e o coñecemento dos dereitos e das liberdades que asisten ás persoas no
mundo dixital.
Aprender a aprender
A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos
formais, non formais e informais. Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar,
a capacidade para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se xere a curiosidade e a necesidade de aprender, de que o estudante se sinta
protagonista do proceso e do resultado da súa aprendizaxe e, finalmente, de que chegue a alcanzar as metas de aprendizaxe propostas e, con iso, que se
produza nel unha percepción de autoeficacia. Todo o anterior contribúe a motivalo para abordar futuras tarefas de aprendizaxe. En segundo lugar, en canto á
organización e xestión da aprendizaxe, a competencia de aprender a aprender require coñecer e controlar os propios procesos de aprendizaxe para axustalos
aos tempos e ás demandas das tarefas e das actividades que conducen á aprendizaxe. A competencia de aprender a aprender desemboca nunha aprendizaxe
cada vez máis eficaz e autónoma.
Competencias sociais e cívicas
As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e as actitudes sobre a sociedade, entendida desde as
diferentes perspectivas, na súa concepción dinámica, cambiante e complexa, para interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis
diversificados; para elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos conforme a normas
baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. Ademais de incluír accións a un nivel máis próximo e mediato ao individuo como parte dunha
implicación cívica e social. Trátase, por tanto, de axuntar o interese por profundar e garantir a participación no funcionamento democrático da sociedade, tanto
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no ámbito público como privado, e preparar as persoas para exercer a cidadanía democrática e participar plenamente na vida cívica e social grazas ao
coñecemento de conceptos e estruturas sociais e políticas e ao compromiso de participación activa e democrática.
Sentido da iniciativa e espírito emprendedor
A competencia de Sentido da iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da
situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, as destrezas ou as habilidades e as actitudes necesarias con criterio
propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral en que se moven as persoas, e
permítelles o desenvolvemento das súas actividades e o aproveitamento de novas oportunidades. Constitúe igualmente o cimento doutras capacidades e
coñecementos máis específicos, e inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados. A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros
cidadáns emprendedores, e contribúe así á cultura do emprendemento. Neste sentido, a súa formación debe incluír coñecementos e destrezas relacionados
coas oportunidades de carreira e o mundo do traballo, a educación económica e financeira ou o coñecemento da organización e os procesos empresariais, así
como o desenvolvemento de actitudes que leven un cambio de mentalidade que favoreza a iniciativa emprendedora, a capacidade de pensar de forma
creativa, de xestionar o risco e de manexar a incerteza.

Conciencia e expresións culturais
A competencia en conciencia e expresión culturais implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, as
diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos
pobos. Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao dominio daquelas capacidades
relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar
interese pola participación na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade como doutras.
2.3. METODOLOXÍA
O currículo básico proposto pola LOMCE, que recolle as recomendacións do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas, está orientado á acción, é
dicir, a desenvolver no alumnado a capacidade de integrar e de pór en xogo as actitudes, os coñecementos e as destrezas que lle permitan comunicarse en
situacións específicas no mundo real. Esta capacidade para a comunicación efectiva en contextos reais supón, en primeiro lugar, considerar a lingua como algo
que se fai e que se aprende a facer, antes que como algo que se estuda e simplemente se sabe. A comunicación no mundo real require, así mesmo, abordar a
aprendizaxe, o ensino e a avaliación a partir do texto como unha unidade, en que se materializan conxuntamente todos os aspectos que nunha análise máis
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teórica da lingua adoitan tratarse por separado e como compoñentes illados. Sen que o enfoque orientado á acción desatenda en ningún momento a análise, o
estudo e a práctica das distintas competencias que capacitarán o alumnado para construír e decodificar textos, non debe esquecerse que son as actividades de
comprensión e produción dos devanditos textos, en determinados contextos, o que constitúe a acción comunicativa lingüística real. Por todo iso, e para que o
alumnado poida facer un uso da lingua que responda eficazmente ao reto comunicativo, é conveniente que tanto a análise e a reflexión sobre a lingua como o
seu estudo e a súa práctica se deriven do que o texto oral ou escrito demande en cada caso, e que tanto o traballo realizado na aula como na aprendizaxe
autónoma teñan como referencia os textos que os alumnos haberán de ser capaces de comprender e de producir, de maneira que as accións pedagóxicas e as
tarefas de aprendizaxe, aínda que son diversas e motivadoras, teñan sempre como característica común a contribución á consecución dos obxectivos
específicos que establecen os estándares de aprendizaxe avaliables para cada conxunto de actividades lingüísticas na etapa respectiva.

2.5 . AVALIACIÓN
A avaliación está no corazón do currículo proposto pola LOMCE, como se desprende da propia tipificación dos contidos: cada un dos catro bloques de contidos
comprende, para cada conxunto de actividades, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables, entre os que existe unha relación non
unívoca debido á especial natureza da actividade lingüística; isto supón que, para avaliar o grao de adquisición das diversas competencias necesarias para levar
a cabo as accións recollidas en cada un dos estándares de aprendizaxe, haberán de aplicarse todos e cada un dos criterios de avaliación descritos para a
actividade correspondente; á súa vez, dos estándares de aprendizaxe haberán de derivarse os correspondentes contidos competenciais (estratéxicos,
socioculturais e sociolingüísticos, funcionais, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonolóxicos e ortográficos) cuxo grao de consecución se avaliará coa
aplicación dos criterios respectivos.
A LOMCE (artigo 2) define os estándares de aprendizaxe avaliables como concrecións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados das
aprendizaxes e concretan mediante accións o que o alumno debe saber e saber facer en cada materia. Deben permitir graduar o rendemento ou logro
alcanzado. Teñen que ser observables, medibles e avaliables, xa que contribúen e facilitan o deseño de probas estandarizadas e comparables.

3. PROPOSTACURRICULAR CON PARACHUTE 2
3.1. DESCRICIÓN DO MATERIAL DIDÁCTICO
3.1.1. Libro do alumno
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Estrutura do manual
O libro do alumno componse de 6 unidades, precedidas da unidade 0 de sensibilización/reactivación dos coñecementos. Estas unidades veñen completadas por
dúas seccións finais de consulta.
UNIDADE 0
- 4 páxinas que permiten revisar en situación os temas máis importantes do nivel anterior: a lingua da clase, a conxugación en presente de indicativo,
a estrutura interrogativa e negativa, ao servizo das funcións comunicativas para presentarse un mesmo e para a descrición de situacións cotiás
simples.
- A unidade comeza como as demais por:
-enunciado dos obxectivos, para que o alumno senta desde o principio que vai tomar as rendas da súa aprendizaxe.
-actividades para descubrir o vocabulario de base, de forma oral.
6 UNIDADES
- Para todas, a mesma estrutura que constitúe un verdadeiro percorrido de aprendizaxe: 4 leccións, unha revisión/avaliación/ unha tarefa final.
CADA2 UNIDADES: <<VERS LE DELF>>
-Unha avaliación completa por competencias, seguindo o formato dos exames do DELF.
-Poderá constituír unha avaliación sumativa ao finalizar o trimestre.

APÉNDICES
- Transcrición de todos os documentos gravados, contextualizados polas ilustracións das unidades.
- Resumen gramatical.
- Conxugacións.
- Fonética.
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Estrutura dunha unidade e enfoque pedagóxico.
APERTURA
Contrato de aprendizaxe e motivación
- A primeira páxina de cada unidade leva un contrato de aprendizaxe que se verá cos alumnos. Presenta os obxectivos de comunicación das diferentes
leccións da unidade.
- Este contrato mostra de forma clara a tarefa que haberá que realizar ao terminar a unidade e o dotará dun sentido práctico.
Vocabulario
- Para arrincar, descóbrese o vocabulario principal dunha forma activa.
- Para entrar en materia de forma motivadora: escoita do vocabulario e reutilización sinxela.
LECCIÓNS 1 E 2 : « J'ÉCOUTE ET JE PARLE »
Páxina esquerda: descubrimento dos contidos comunicativos.
Comprensión oral
- Os contidos preséntanse nun contexto ricamente ilustrado que favorece a comprensión e a asimilación -consciente ou inconsciente- de elementos
socioculturais. Fotos e/ou debuxos varían en función dos temas, das situacións e das intencións.
- Os textos gravados adáptanse ao nivel pero gardan as características dos auténticos: ruído de fondo, pronuncia, expresividade.
- Teñen diferentes formatos e correspóndense con diversos tipos de discursos (continuo ou en interacción): diálogos, entrevistas, programas
radiofónicos, anuncios publicitarios)
- Tense como obxectivo unha comprensión esencialmente global e que deixa moita marxe á intuición.
Pronuncia, na <<Boîte à sons>>
- A programación céntrase nos sons <<difíciles>> do francés.
- Con estes sons constrúense frases inventadas. Non se trata de analizalos senón de escoitalos e repetilos a continuación coma se se tratan de
trabalinguas.
- A súa ilustración e o seu modo de gravalos teñen como obxectivo lograr que esta práctica sexa particularmente lúdica e eficaz.
Asimilación dos contidos e produción
- Nestas páxinas a aprendizaxe farase en gran parte por impregnación, de forma dinámica e sen análise.
- Ao final da páxina anímase aos alumnos a que consideren e recapitulen o que descubriron ao longo das actividades. Por iso as rúbricas
<<Mémorise>> reenvían as frases e as expresións, resaltadas en fondo azul, que van unidas a un acto de fala importante.
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Páxina da dereita: « J'observe et j'analyse », « je m'entraîne »
 Descubrimento activo da gramática.
- Un novo contexto (unido ao da páxina anterior): un documento gravado, un xogo
- Un recuadro que resalta as diferenzas entre o oral e escrito e que resume as regras.
- Integrada nese recuadro, Madame Réflexion guía a análise e convida a comparar con outras linguas coñecidas.
 Produción
- Reutilización guiada
- Expresión persoal: <<À toi!>>
 Asimilación dos contidos e produción
- O enfoque poderá variar dependendo do profesor e da clase. En primeiro lugar, observación do documento e despois a análise do cadro; ou á
inversa, estudo do cadro e verificación deste no documento.
- Nos dous casos, priorizar o funcionamento do hemisferio esquerdo: espírito de análise, observación e reutilización consciente dos contidos e
competencias.
As leccións 1 e 2 constitúen desta forma un percorrido variado que busca unha apropiación real da lingua oral e que respecta os diferentes
perfís de aprendizaxe requirindo as múltiples intelixencias do alumno.
LECCIÓN 3: << JE LIS ET JE DÉCOUVRE>>
Documentos auténticos ou semiauténticos de carácter informativo, ilustrados como unha revista.
 Documentos de alcance sociocultural
- Tratan temas ligados a aos intereses do adolescente e se presentan baixo diversos formatos: reportaxe fotográfica comentada, colección de
noticias breves, prospectos, artigos documentais, folleto turístico, carteis publicitarios, anuncios, portadas e resumos de obras literarias
 Iniciación á lectura
- Os textos son a base dun adestramento sistemático á lectura e o seu formato favorece a adquisición de estratexias de comprensión: a
iconografía (fotos, ilustracións, carteis, mapas) dan indicios non verbais; os títulos, subtítulos e demais variacións tipográficas favorecen a
identificación do tipo de documento e a localización das informacións principais, de palabras clave
- En canto ás actividades teñen como gran obxectivo a comprensión global, e non o "desmenuzado" gramatical: trátase de que os alumnos se
acheguen sen medo a documentos auténticos sinxelos.
 Convídase o alumno a que busque e utilice de forma autónoma Internet.
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Despois de espertar o interese dos alumnos por certos temas próximos á súa realidade e pertencentes a unha cultura diferente á súa,
PARACHUTE 2, convídalles a que satisfagan a súa curiosidade máis aló do libro e guíalles na procura persoal de información.
 Prolongación vídeo sobre o mesmo tema.
- Un vídeo curto auténtico ilustra o tema de << Je lis et je découvre>>, ten como obxectivo reforzar a dimensión de realidade na aprendizaxe.
- A comprensión oral facilítase a través deste vídeo grazas á percepción visual do contexto, da linguaxe non verbal dos interlocutores (xestos,
mímica). Vese enriquecida grazas ao coñecemento de elementos socioculturais.
- Trátase dun documental ou reportaxe que convida os alumnos a reaccionar a miúdo dunha forma directa. Está dispoñible na versión interactiva
dixital de PARACHUTE 2 e poderá ser proxectado en encerado dixital.
Una nova sección:<< Atelier d'écriture>>
 En contraste cos textos informativos, e en lugar do <<Blog de Claire>> que atopabamos en PARACHUTE 1, <<Atelier d'écriture>> marca unha clara
progresión dos obxectivos que corresponden ás competencias de comprensión e creación de textos escritos, se reequilibran de forma progresiva as
competencias de comprensión e produción de textos escritos.
Por unha banda, propón en cada unidade a lectura dun tipo de escrito diferente, que será analizado na súa especificidade a través de actividades
guiadas de observación.
Doutra banda, propón unha iniciación á produción escrita: actividade de produción baseada nun modelo.
Os textos para ler e escribir son na súa gran maioría de natureza comunicativa: anuncios para facer que adopten un animal, slogan para unha campaña
publicitaria, invitación a unha festa, pedir unha cita. Na última unidade, anímase aos alumnos a que se inicien na produción dun texto escrito máis
formal: unha ficha sobre un animal, como as que hai nas pequenas enciclopedias.
Iniciación á ortografía: << Je lis, je écris >>.
Tamén integrada no << Atelier d'écriture >> coa mesma perspectiva grafía/son que en << Je lis, je dis >> do nivel 1, a finalidade desta sección é a de
facilitar o paso do oral ao escrito e viceversa. Máis que aprender a escribir sen faltas, trátase de recoñecer no escrito o que se descubriu con anterioridade de
forma oral, e de que os alumnos se sensibilicen de forma progresiva á complexidade da ortografía francesa.
LECCIÓN 4: « JE JOUE ET JE RÉVISE »
En PARACHUTE a avaliación forma parte integrante do proceso de aprendizaxe.
Inicial, formativa ou sumativa, permite facer un inventario ao principio ou ao final dunha fase de aprendizaxe, pero o seu papel principal é, sen ningunha
dúbida, valorar os logros, evidenciar os progresos e ao mesmo tempo identificar as dificultades que se deben superar.
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O espírito positivo que preside na avaliación do método vese claramente nas dobres páxinas << Je joue et je révise >>, que preceden á tarea final, para mostrar
claramente que se poderá realizar a mesma a partir dos logros adquiridos.
Páxina da esquerda: Xogos e outras actividades lúdicas (revisión)
No nivel 2, os xogos son aínda un bo medio para reutilizar os novos contidos sen ter a impresión de machucar. Comparándoas ao anterior nivel teñen
un texto máis complexo que, por exemplo, chega a ter forma de cómic para completar.
Estas actividades "diferentes" permitirán aos alumnos preparar o balance oral da seguinte páxina.
En realidade, constituirán para o profesor unha especie de balance lúdico.

Páxina da dereita: << Bilan oral >> (avaliación).
Máis informais que as probas << Vers le delf >>, a avaliación oral realízase co grupo-clase, de forma dinámica. Verifica a adquisición dos contidos
presentados nesta unidade.
Poderán ser completados, na clase ou en casa, coa avaliación escrita que se atopa no Cahier d'exercices.
Apóianse nunha situación ilustrada e gravada que dá un contexto e unha coherencia ás actividades.
Suxírese unha puntuación para cada actividade; pero estas avaliacións, puntuadas ou non, deberían ter un valor formativo. Con este fin precísanse os
actos de fala concernidos: para que vos alumnos identifiquen ben o que poderán facer a partir de agora.
As dúas nocións de revisión e avaliación van estreitamente unidas: trátase de recapitular e de reflexionar sobre as medidas de corrección dos eventuais
problemas antes de abordar unha nova unidade.
TAREFAFINAL
A tarefa final representa a culminación e a xustificación de todo o que precedeu na unidade.
En pequenos grupos, os alumnos deberán combinar as súas aptitudes e as diversas competencias adquiridas (competencias de comunicación e competencias
clave) para levar a cabo con éxito o proxecto global colectivo.
A priori, segundo as unidades, as tarefas serán máis ben de dominante oral ou de dominante escrita, pero a proporción oral/escrito poderá variar
moito en función dos grupos e do profesor non sendo ningunha ou totalmente oral ou totalmente escrita.
Todas incluirán un mínimo de tres fases: preparación, realización, exposición.
Unha parte de preparación (procura de información, traballo manual, repeticións) farase na casa; é materialmente necesario, pero é tamén moi
significativo a nivel pedagóxico: unha lingua viva debe "vivir" fóra da clase.
<< Moi et les autres >>, ao final do percorrido, implica unha reflexión sobre as actitudes:
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No colexio: avaliación das producións alleas (unidade 3), importancia da poesía (unidade 5), reflexión ao final do curso (unidade 6);
Fóra do colexio: veneración (ou non) dos seus ídolos (unidade 1), o respecto das regras (unidade 2), importancia do espazo persoal (unidade 4).

3.1.2. Caderno de exercicios (+ CD audio)
O caderno de exercicios está destinado ao traballo individual e á sistematización dos contidos presentados na clase.
Está acompañado dun CD audio que contén: exercicios de fonética e exercicios de vocabulario e gramática gravados.
Componse dalgunhas seccións específicas:
- como introdución, << Biographie langagière >> (Porfolio);
- ao final de cada unidade: << Bilan écrit >>;
- en anexo, << Extra-entraînement >>: actividades para reforzar as competencias de comprensión oral e escrita, 6 fichas << Comprendre à l'oral
>> + 6 fichas << Comprendre à l'écrit >>;
- tamén en anexo, 6 mapas mentais: un esquema heurístico por unidade, que permitirá aos alumnos clasificar e sintetizar os coñecementos
adquiridos.

3.1.3 O libro do profesor
Axudará ao profesor na súa análise do método e á elaboración do seu proxecto, e facilitaralle a preparación das clases. Contén:
Unha introdución presentando o método (público, niveis, fundamentos pedagóxicos, estrutura metodolóxica).
Para cada unidade:
- Unha recapitulación detallada dos contidos da unidade;
- Un desenvolvemento para cada páxina do libro (reproducida en cor); suxestións de explotación, transcricións, correccións; información
sociocultural; correspondencia co caderno de exercicios;
- A transcrición do vídeo <<incrustado>> no manual dixital (en relación con << Je lis et je découvre >>).
A reprodución do Caderno de exercicios corrixido.
Fichas de explotación do vídeo para fotocopiar.
3.1.4 Material audio
Trátase de 3 CD audio que corresponden ao libro do alumno.
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 O CD audio que contén as gravacións do Caderno de exercicios e vén incluído con este cando os alumnos o merquen.
3.1.5 A versión dixital
A versión dixital de PARACHUTE 2 contén o Libro do alumno e o Caderno de exercicios.
Sen ser indispensable para a explotación de PARACHUTE 2, constitúe unha ferramenta moi útil para a dinamización da clase. En todo caso, pode ser facilmente
explotada de forma intermitente, cando o profesor teña acceso a un encerado dixital no seu establecemento, ou simplemente cando xulgue que é máis útil
pedagoxicamente. Os vídeos que contén poderán eventualmente ser proxectados en pantalla normal.
 Presenta:
- Versións interactivas dalgunhas actividades do libro e do caderno.
- Animacións das cancións, << Boîte à sons >> e os << Rythmes tes verbes ! >>;
- Solucións-animadas dalgunhas das actividades do libro e do caderno;
- Vídeos de civilización.
 Permite unha fácil navegación:
- As zonas do libro e do Caderno que corresponden a cada actividade están delimitadas e o profesor non terá necesidade de tentear co zoom
para activalas e agrandalas.
- Accédese de forma directa ás gravacións audio, ás transcricións, ás solucións e aos vídeos.
 As correccións interactivas presentan un interese pedagóxico:
- As solucións da actividade non aparecen todas á vez senón ítem por ítem, o que permite manter a atención dos alumnos durante toda a sesión
de corrección.
- Teñen animacións e sons visuais: cando as actividades se apoian sobre unha imaxe, a resposta dáse na imaxe mesma e non codificada cunha
combinación de cifras e letras. Auméntase a motivación durante a fase de corrección, pero esta presentación poderá servir sobre todo para
previamente:
-explicar e dar un exemplo do funcionamento da actividade.
-realizar de forma eventual a actividade baixo ese formato en encerado dixital, despois da reflexión individual e corrixindo pouco a
pouco.
 A combinación de ferramentas habituais permite personalizar o método.
- O profesor na pantalla pode completar un cadro ou resaltar o que é importante, esconder algunhas partes do texto ou dunha ilustración.
- Pode inserir ligazóns, notas e gravacións efectuadas na clase.
- Pode tamén gravar as súas achegas persoais, conservalas para ser reutilizadas noutras sesións, noutra clase
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 Os vídeos <<incrustados>> no Libro do alumno ilustran a sección <<Je lis et je découvre>>:
- Presentan una apertura sobre a <<vida real>> e unha prolongación dos contidos socioculturais presentados.
- A voz en off fala un francés moi sinxelo, para que os alumnos debutantes non se desanimen.
- Ademais do espertar ás realidades socioculturais, os vídeos teñen como obxectivo reforzar a competencia de comprensión oral e sensibilizar
aos alumnos á linguaxe non verbal.
3.1.6 Recursos dixitais adicionais
Paquete <<motivación>> para a clase.
- Xogos para Encerado dixital: dobre CD-ROM, cuxo obxectivo é a revisión lúdica do vocabulario, da gramática e da fonética.
- Cancións tradicionais: multi-CD-ROM para que os alumnos compartan unha bagaxe musical en francés indispensable e para que lles axude a
vencer a súa timidez, grazas ás versións karaoke.
- Banco de imaxes dixitais: CD-ROM con 600 flashcards, proxectables, coas palabras e a versión sonora correspondente.
Paquete <<fichier>> para o profesor
- Diagnóstico-test de nivel (con CD audio): para avaliar aos alumnos a comezos do curso e deseñar o perfil do alumno.
- Ficheiro interdisciplinar: Ciencias naturais, Ciencias sociais: en formato dixital, para iniciar aos alumnos nalgunhas materias non lingüísticas,
dentro do marco das clases bilingües ou simplemente como parte da sensibilización do francés.
Sitio web
-No sitio web PARACHUTE (www.santillanafrançaisparchute.com), se atopará un xerador de avaliacións: as avaliacións de PARACHUTE, un banco de
actividades e un programa que permite modificar as avaliacións propostas ou compór unhas novas.
3.2. METODOLOXÍA DE PARACHUTE 2: LIÑAS MESTRAS
3.2.1. Comunicación.
O obxectivo de PARACHUTE 2 é garantir, como mínimo, a adquisición das aptitudes descritas polo Marco común europeo de referencia (MCER) para o nivel A1
e comezar a desenvolver aquelas que o MECR describe para o nivel A2.
Comprensión do oral
«Comprender palabras familiares e expresións moi correntes sobre un mesmo, a súa familia e a súa contorna máis próxima e concreta, se a xente fala lenta e
claramente» MCER.
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Desta forma, en PARACHUTE escoitaranse e comprenderanse de forma global monólogos e diálogos moi sinxelos, situados nun contexto cotián, sobre temas
próximos ao alumno, por exemplo:
Mensaxes en continuo
Nun parque público: as intervencións moi breves de personaxes, facer un pedido nun posto de refrescos, berros e onomatopeas (para expresar dor,
mandar calar, desculparse).
Nuns grandes almacéns, na estación de trens, no mercado: anuncios.
Nunha serie de televisión policiaca: a protagonista cóntanos a súa xornada habitual un terceiro confirma.
Ao teléfono: un señor explícalle a un amigo un itinerario.
Na televisión: receita de cociña.
No blog dunha adolescente: un pequeno vídeo no que nos presenta a súa habitación.
Nun documental: a xornada dun novo turista estranxeiro.
Na televisión: reportaxe sobre as xirafas.
Cancións e cancións infantís (comptines).
- Menos infantís que en PARACHUTE 1, aínda podemos atopar cancións (ou declamación con fondo musical) no nivel 2. Representan un excelente medio
para traballar a pronuncia, para facilitar a memorización de modelos sonoros, todo dando unha cohesión ao grupo.
Conversacións (diálogos curtos en situacións do día a día)
- Na radio: una xornalista entrevista a unha moza cantante.
-

No veterinario: os donos do can Hercule van á consulta.

-

En diferentes lugares da cidade (restaurante, hotel, farmacia, parada de autobús): micro conversacións formais.

-

Nunha serie de televisión: diálogo entre o comisario e o seu adxunto.

-

Á saída do colexio: dous adolescentes discuten sobre o ambiente familiar; uns amigos dubidan que plans facer.

-

Na rúa: dúas mozas convidan un amigo a unha festa.

-

Na tenda de ultramarinos: dúas amigas fan a compra.
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Na casa: unha nena pequena xoga ao agocho coa súa aia.

-

Na biblioteca da facultade: dúas compañeiras falan da xornada do compañeiro.

-

Na crêperie: dous adolescentes comparten un menú.

-

Nunha película futurista: micro conversacións entre un neno pequeno e varios membros da súa familia, en diversa situacións <<cotiás>>.

NIVEL DE ESIXENCIAE ESTRATEXIAS
A competencia obxectivo neste nivel PARACHUTE segue sendo a comprensión global, sobre todo a identificación da situación e a resposta a preguntas de base
onde (sitúase a acción)?; Quen (fala)?; Que (de que falan?).
Non se espera que o alumno comprenda TODO, e aínda menos que o faga ao primeiro intento. O adestramento nesta comprensión oral é sistemático e
exércese en textos cada vez máis diversificados, ademais o número de escoitas debe reducirse pouco a pouco.
Incluirá a adquisición de estratexias específicas: identificación sistemática de ruídos de fondo, considerados como axuda e non como obstáculos para a
comprensión. E, como sempre, pedirase ao alumno que estea atento ás entoacións, que lle facilitarán a interpretación das intencións de comunicación.

Produción oral: expresión en continuo e en interacción
«Utilizar expresións e frases sinxelas para describir o lugar onde vive o alumno e a xente que coñece. Comunicar de forma sinxela, coa condición de que o
interlocutor estea disposto a repetir ou reformular as frases máis lentamente e a axudarlle a formular o que quere dicir. Facer preguntas sobre temas próximos
ou sobre o que necesita de forma inmediata, así como contestar a esas mesmas preguntas». MCER
De este modo en PARACHUTE se anima aos alumnos a que interveñan de forma individual e tamén entre eles, dentro das súas posibilidades como debutantes;
por exemplo:
Repetición
- Cancións e textos musicalizados
Anímase aos alumnos a que canten, a que coreen, xuntos ou individualmente, tanto letras de verdadeiras cancións como conxugacións ou trabalinguas
inventados.
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Liberados da obrigación de reflexionar para buscar as palabras ou construír frases, do medo a cometer erros, levados polo ritmo, polos compañeiros, os
alumnos:
o Reláxanse e perden os seus complexos e aprenden a dar unha dimensión lúdica á lingua.
o poden concentrarse na pronuncia e na entoación.
o integran máis facilmente a lingua.
-

Diálogos
Aprendendo de memoria e representando escenas dialogadas, os alumnos:
o Asimilan contidos e memorízanos; os textos convértense en referencias e mesmo modelos;
o Aprenden a enriquecer a lingua con todos os recursos non verbais (xestos, mímica)

Expresión en continuo
Anímase aos alumnos a, por exemplo:
- contestar preguntas de comprensión;
- describir os membros dun grupo musical;
- indicar un camiño;
- describir a súa habitación;
- contar o que fixeron o día anterior; un día de recital no colexio;
- contar un incidente;
- falar da súa alimentación;
- falar de animais salvaxes.

Interacción
- Actividades de reutilización
As actividades orais de reutilización non son mecánicas, están contextualizadas e teñen sentido. Anímase aos alumnos a que:
o falen das situacións e das ilustracións
o inventen réplicas para completar ou diálogo;
o adopten o papel de personaxes, ficticios ou non, e recreen situacións utilizando as fórmulas que se presentaron; etc.
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-

Coversación e xogos de rol
Anímase ao alumno a que adopte o rol de personaxes, ficticios ou non, e a recrear situacións utilizando as fórmulas presentadas:
o entrevistar a un músico (a partir dunha ficha cos seus datos);
o levar a unha mascota ao veterinario;
o propor unha actividade a un compañeiro/a; tentarlle convencer se este rexeita;
o facer a compra nunha tenda de ultramarinos;
o comer nun restaurante;
o falar sobre o futuro.

-

Tarefas finais
É na realización destas tarefas, nas que os alumnos se inician á comunicación auténtica posto que se expresan de forma oral no marco dun proxecto
concreto:
o Certas tarefas son esencialmente orais: presentar un personaxe famoso ante a clase, describir a habitación dos seus soños, explicar unha
receita de cociña.
o Outros se materializarán por escrito, pero desembocarán tamén nunha presentación oral ante a clase, así como a comentarios.
o Doutra banda, pouco a pouco e con axuda do profesor, falan en francés entre eles durante a fase de preparación (procura de ideas,
intercambiar información), para organizarse e negociar o relacionado coas tarefas que deben realizar.

NIVEL DE ESIXENCIAE ESTRATEXIAS
O nivel de esixencia neste primeiro nivel reflectirá unha dobre prioridade.
- A comunicación será máis importante que a corrección formal. Dito doutro xeito, o importante é que se entenda a mensaxe, mesmo se a expresión é ás
veces incorrecta ou imprecisa, mesmo se unha parte da mensaxe se entende grazas a medios non verbais.
- Débese valorar cando o alumno tome o risco de expresarse posto que isto é indispensable no progreso: se o alumno non se atreve a falar por medo a
cometer faltas (de lingua ou pronuncia), se se desanima, non teremos nada que corrixir, modelar, xa non haberá máis aprendizaxe posible.
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Non se trata de descoidar a forma: débese ter en conta e debe ser corrixida (sobre todo se son contidos vistos na clase) porque a mellora da lingua contribúe á
eficacia da comunicación, e á motivación que vén asociada a ela.
As estratexias propostas en PARACHUTE teñen como obxectivo a toma de conciencia e a aceptación destes criterios por parte dos alumnos: desenvolvemento
da motivación e preocupación pola eficacia. Citáronse anteriormente as actividades de repetición lúdica, do mesmo xeito observarase que numerosas
consignas insisten na importancia de coidar a entoación e mesmo esaxerar a expresividade.

Comprensión escrita
«Comprender nomes familiares, palabras así como frases moi sinxelas, por exemplo, en anuncios, carteis ou catálogos.» MCER
PARACHUTE inicia aos alumnos na comprensión de escritos de diversa natureza auténticos ou semiauténticos, por exemplo:
Anuncios, carteis, documentos funcionais auténticos
- ficha de identidade dun cantante coñecido;
- dedicatorias en fotos;
- tarxetas de visita;
- carteis dunha campaña de seguridade viaria;
- slógans para unha campaña de comunicación;
- programa para unha xornada; horarios;
- plano dunha cidade; mapa xeopolítico;
- carteis nos comercios;
- lista de ingredientes; receita de cociña.
CÓMIC
O formato cómic utilízase frecuentemente debido ao seu interese pedagóxico. Ten un lugar de gran importancia na cultura francófona e é un medio estratéxico
para introducir a linguaxe escrita en o comezo da aprendizaxe: a falta de recursos lingüísticos compénsase grazas á imaxe que <<conta>> tanto ou máis que o
texto, además a lingua escrita é unha transcrición da oral. En PARACHUTE, presentarase do seguinte modo nas diferentes unidades:
- << Chez lle vétérinaire >>, << Parcours santé >>, e << Qou'est-ce qu'ils pensent? >> (unité 1) ;
- Roman photo << Ça che dit ? >>, << On vai faire un tour en ville ? >> (unité 2) ;
- << On t'convide ! >> (unité 3) ;
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-

<< Charlotte adore jouer à cache-cache ! >> e << Lle dimanche d'ernesto >> (uité 4) ;
<< On vai partager >> e << Plus tard ou bientôt >> (unité 5).

Prensa, documentos informativos formais
A maioría dos documentos que se presentan na sección « Je lis et je découvre » poderían atoparse nunha revista para adolescentes.
- Presentación da protagonista dunha serie policiaca;
- Información monográfica dos principais días festivos en Francia;
- Información sobre algunhas novas tendencias no tema do aloxamento;
- Información monográfica sobre a xirafa, xigante da sabana;
- Test de personalidade;
- Información monográfica sobre lugares importantes da xeografía francesa;
- Ficha enciclopédica dun animal salvaxe.
Internet
Anímase aos alumnos a que fagan procuras en Internet para completar a información que se dá « Lle lis et je découvre ». Desta forma lerán textos auténticos
para buscar información precisa de:
- A Unión Europea;
- Campañas de seguridade viaria en Europa e no mundo enteiro;
- As principais festas en Francia e no resto do mundo;
- Vivendas <<orixinais>>;
- Literatura francesa para mozas adaptada ao cinema.
Documentos comunicativos persoais
Os alumnos atoparán en PARACHUTE extractos de escritos menos formais, por exemplo:
- Un anuncio para ofrecer unha mascota en adopción;
- Invitacións a festas;
- Mensaxes curtas (nas redes sociais).
Textos literarios
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De forma progresiva, PARACHUTE esperta nos alumnos outra dimensión da lingua que vai máis aló da comunicación estritamente "útil", a dimensión estética
dos textos literarios. No nivel A2 atoparemos:
- <<Déjeuner dou matin>>, un poema de Jacques Prévert ;
- Frases de extractos de obras emblemáticas como: Os tres Mosqueteiros (A. Dumas), Caperucita vermella (C. Perrault), Les Fables (J. da Fontaine), A
volta ao mundo en 80 días (J.Verne), O principiño (A. de Saint-Exupéry) e A nosa señora de París (V. Hugo);
- Unha biografía de Jules Verne.
NIVEL DE ESIXENCIAE ESTRATEXIAS
Como no caso do oral, na lingua escrita a prioridade é a comprensión global, así como a identificación de información xeral, da finalidade do texto.
Sen embargo os textos escritos multiplícanse e ás veces, alárganse.
Por outro lado, PARACHUTE 2 continúa exercitando ao alumno para que busque nun texto informacións precisas importantes, por exemplo: nunha páxina web
de alugueres vacacionais: << Onde se atopa a vivenda?, Cantas habitacións ten?, Cantas persoas poden durmir?>> (unidade 4).
Para mostrar o seu grao de comprensión, búscase que o alumno comente as informacións descubertas: << Escoita e le. Que particularidades da xirafa che
sorprende máis?>> (unidade 6 p.66), actúe en consecuencia <<Escoita, le e contesta o test!>> (unidade 6 p. 69); intercambiar información sobre o
tema:<<Pregunta aos teus compañeiros e comparade vosas respostas>> (unidade 6 p. 69).
As estratexias apropiadas que PARACHUTE propón ao alumno apóianse no formato dos documentos (iconográficos, tipográficos rico e variado en función do
tipo de documento). Sistematízanse e lémbranse de forma explícita: lese, por exemplo: « 1. Observa as fotos. Que informacións che dan? 2. Busca estas
palabras no texto: 3. Atopa o significado de cada palabra (a partir das definicións dadas)» (unidade 4).

Producción escrita: expresión e interacción
«Escribir unha postal curta e sinxela, por exemplo sobre vacacións. Dar detalles persoais nun cuestionario, pór por exemplo, o meu nome, a miña
nacionalidade, a miña dirección nunha ficha de hotel.» MCER
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No nivel A2, a produción escrita segue sendo a menos desenvolvida das catro competencias pero desenvólvese de forma notoria, como podemos ver na
rúbrica na lección 3 << Je lis, je découvre >>: << Atelier d'écriture >>, que se termina co punto << Je lis, j'écris >> para a iniciación á ortografía.
Expresión mínima « utilitaria»
Anímase ao alumno a:
- Personalizar o seu caderno;
- Tomar notas no momento das escoitas gravadas ou das lecturas, para poder responder as preguntas de comprensión;
-

Tomar notas como apoio á hora de facer presentacións (en todas as tarefas finais);

-

Completar unha ficha de identidade dun personaxe famoso, pór pés de foto;

-

Escribir a lista de ingredientes dunha receita de cociña.

Expresión persoal
A iniciación á expresión persoal proponse na sección « Je lis et je découvre », ao final do percorrido << Atelier d'écriture >>. Propón documentos modelo para
diferentes tipos de escritos, e actividades de produción escrita guiada seguindo uns modelos. Desta forma o alumno deberá producir:
- Un anuncio para propor a adopción dunha mascota;
- Slógans orixinais para unha campaña de comunicación;
- Un pequeno poema;
- Un cartel sobre a seguridade viaria;
- Unha tarxeta de invitación a unha festa;
- Pedir unha cita;
- Pés de foto para completar o plano dunha vivenda;
- Escribir a ficha dun escritor;
- Escribir unha ficha dun animal salvaxe.
Ortografía
Ao final do taller de escritura, guíase aos alumnos na observación das grafías dos principais sons <<difíciles de transcribir>>.
- [ã]  en, an ;
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-

[e]  é(e)(s), er, et, ez ;
[z]  g(e), g(i), j ;
[s]  c(e), c(i), ç, s, ss, t(i) ;
[ɛ]  ai, è, ê, e (ll/ rr/ ss/ tt) ;
[ɲ]  gn.

NIVEL DE ESIXENCIAE ESTRATEXIAS
As producións escritas enriquécense no nivel 2 de PARACHUTE. Deberán seguir sendo avaliadas con indulxencia.
A « tolerancia » prevista para as palabras de uso non será a mesma que para a ortografía gramatical. Esta é obxecto dun adestramento especial (na sección
«J'écoute et je parle - J'observe et j'analyse »): deste xeito darase gran importancia ás marcas de xénero e número, ás terminacións verbais.
As estratexias propostas pasan pola toma de conciencia das diferenzas entre o oral e o escrito: a existencia de varias grafías para un mismo son («Je lis, je dis »),
de significación determinante de terminacións verbais, de nomes e adxectivos.

3.2.2. TRATAMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
Ademais dos obxectivos lingüísticos, PARACHUTE fíxase deliberadamente como finalidade a mobilización e o desenvolvemento das competencias clave. Este
compromiso non ten nada de artificial posto que o ensino dunha lingua viva conduce inevitablemente a abordar realidades transversais e interdisciplinares.
Ademais da competencia de comunicación, algunhas competencias clave asócianse inevitablemente ao enfoque de PARACHUTE (competencia dixital, Aprender
a aprender, Competencias sociais e cívicas), outras son menos centrais, pero todas se abordan e se requiren do alumno, para cada unha delas, un mínimo de
toma de conciencia e unha actitude favorable.
As competencias de base mobilizadas e desenvolvidas por PARACHUTE están expresamente señaladas en todos os elementos: libro do alumno, caderno de
exercicios, libro do profesor no cal, ademais, analízanse sistematicamente.
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Competencia matemática e competencias de base en ciencias e tecnoloxía
Non sendo a priori fundamental no proceso de aprendizaxe do francés, necesítanse en PARACHUTE 2, en varias ocasións:
- en todas as actividades centradas nos números, nas que non só se trata de contar (unidade 0, p. 8 act. 5,) senón tamén de utilizar os números cun fin
práctico, para comprender informacións nun documento sobre animais (unidade 6, p. 66 act., 1 e 2 ) e comparar a velocidade de 8 animais da sabana,
por exemplo (unidade 6 p. 67 act. 3 e 4); para comprender informacións nunha reportaxe de lugares turísticos en Francia (unidade 6 p. 70 e 71 act. 1 e
2 );
- nas actividades de dedución, como aquelas en que hai que identificar un can de entre varios por eliminación a partir de pistas (unidade 1, p. 11 act. 2 e
3), a procura dun intruso nunha ilustración (unidade 3 p. 33 act. 1) ou a adiviña do prato volante de Kranago >> (unidade 4, p. 50 act. 2);
-

Así pois, a competencia matemática é primeiro de nada a aptitude para desenvolver e aplicar un razoamento matemático para resolver diversos
problemas.

Esta actitude requirida en PARACHUTE é prácticamente a mesma que se require no ámbito matemático e científico xeral: o respecto á verdade, a vontade
de encontrar argumentos, o rigor intelectual así como avaliar a súa validez.
Competencia dixital
A competencia dixital está no centro de aprendizaxe do francés con PARACHUTE.
É sobre todo instrumental:
- O método conta con elementos dixitais que serán manexados por os alumnos ou ante eles: o manual dixital interactivo para encerado dixital, os
complementos para animar (Banco de imaxes dixitais, Karaokes, Xogos para encerado dixital).
- PARACHUTE anima aos alumnos a que utilicen as novas tecnoloxías para realizar as actividades de procura de información en Internet de forma
sistemática e explícita en << Je lis et je découvre >>.
-

PARACHUTE anímalles a compartir os seus traballos baixo formato dixital. <<tamén podedes crear e publicar o voso libro de recordos en liña>>
(unidade 6 p. 74).

PARACHUTE permite aos alumnos comprender o papel e as posibilidades das TIC na vida diaria, privada, na sociedade e no traballo. Sensibilízaos do mesmo
xeito aos posibles riscos de Internet e da comunicación a través de soportes electrónicos.
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-

Actualmente é imposible concibir a vida cotiá e o traballo sen a tecnoloxía e iso maniféstase de formas diferentes en PARACHUTE 2: o ordenador está
presente en todas as representacións de domicilios.

-

A comunicación nas redes sociais e o rexistro da lingua que lle está asociado represéntase como particularmente propia dos mozos e da expresión
persoal (unidade 4 p. 4 act. 4).

-

Despois da ficha final na que se pide aos alumnos que imaxinen << a habitación dos seus soños>>, en << Moi et les autres >> unha das frases sobre a
que deben reflexionar é a do adolescente que declara: << A habitación dos meus soños ten dous elementos indispensables: a cama e o ordenador. >>

Aprender a aprender
A competencia que permite aprender a aprender é o centro da aprendizaxe do francés con PARACHUTE; é consustancial posto que a aptitude de aprender a
aprender é a base do progreso e da motivación que leva.
O contrato de aprendizaxe que se atopa ao comezo de cada unidade axuda ao alumno a reflexionar sobre o obxecto e a finalidade da aprendizaxe.
Para cada competencia lingüística, PARACHUTE propón ao alumno estratexias específicas (ver máis arriba) e adéstrao a que recorra a elas de forma consciente.
Estas estratexias descóbrense e utilízanse na clase, requírense e rentabilízanse no momento do traballo individual, e co caderno de exercicios en particular.
Contribuirán a que o alumno gañe confianza nas súas propias capacidades no momento no que se dea conta da súa utilidade.
Estas estratexias ven claramente en PARACHUTE no apartado específico das seccións « Vers le DELF » baixo un subtítulo evocador: « Trucs et astuces » (trucos
e astucias)>>.
Dentro das unidades, destácanse con regularidade certas estratexias de aprendizaxe transversal, en particular, o adestramento do sentido da observación e do
poder de concentración e o exercicio da memoria:
-

Xogos coma o dos <<esquecementos en cadea>> (unidade 0 p. 10), << Tedes unha boa memoria? Pechade o libro e facédevos preguntas>> (unidade 4
p.43) ou <<Teño ganas>> (unidade 5 p.62).

-

Recadros <<Memoriza as expresións en azul. É útil por>> na lección 1.

A variedade dos soportes e das actividades está destinada a facer comprender aos alumnos que non hai unha soa forma de abordar unha lingua e de
aprendela.
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Ao final de PARACHUTE 2, como tarefa final, anímase aos alumnos a que realicen o seu propio <<libro dos recordos>> (unidade 6 p.74) incluíndo nel unha
selección dos seus traballos máis bonitos realizados ao longo do curso. Deste modo reflexionarán, en << Moi et les autres >>, sobre os seus progresos e os
intereses de compartir a aprendizaxe e os seus resultados a partir de testemuños tales como: << Eu non progresei moito en francés>> ou << Estou orgulloso
dos meus progresos en francés>>.
A variedade de formatos destinados á avaliación (xogos, balances orais/ escritos, avaliacións por competencias) ten a mesma finalidade: independentemente
do valor eventual sumativo, teñen un valor formativo xa que permite ao alumno coñecer cales son as súas estratexias de aprendizaxe favoritas, cales son os
puntos fortes e os puntos débiles das súas aptitudes e cualificacións.
Finalmente hai que recalcar a importancia da co-avaliación, erixida como estratexia de aprendizaxe. Esta é moito máis fácil de realizar cos alumnos que a autoavaliación pura e dura, ten unhas regras que os alumnos deben coñecer ben e aplicar con rigor. Organízase un debate co fin de disipar as ambigüidades; o que
non hai que facer <<Sempre poño unha boa nota aos meus amigos: a amizade ante todo!>>, <<Déixome guiar pola intuición, é o único criterio que vale>>,
<<Penalizo todos os erros>>; é mellor dicir: <<Só teño en conta o que está ben.>> << O resultado non é xenial, pero traballaron>> << se non me din
exactamente o que debo avaliar, non sei como facelo.>> <<Prefiro a axuda dunha ficha para ser máis xusto>>.
Competencias sociais e cívicas
PARACHUTE é un método destinado ao ámbito escolar, á aprendizaxe en grupo, polo que a competencia social ten un gran valor.
Os códigos de conduta que se deben respectar na vida colectiva de forma xeral son os mesmos que os que se deben respectar no colexio e na clase; no grupo e
nos subgrupos cando, por exemplo, se realicen as tarefas finais. No día a día o método incítalles a respectar as regras de cortesía, a saudarse, a respectar as
quendas de palabra, a escoitar aos demais, a respectar os seus esforzos para facerse entender a pesar das dificultades da lingua
Danse como exemplo marcas de respecto e valoración positiva do traballo dos demais <<Despois do recital de poesía>> (unidade 5 p.59).
A través das actividades, aprenden a respectar as nocións fundamentais do individuo, do grupo, da organización do traballo, da igualdade entre homes e
mulleres e da non discriminación, da sociedade e da cultura.
O descubrimento dunha realidade diferente á súa, a do mundo francófono dálles a oportunidade de exercer unha actitude aberta e tolerante.
En canto ás tarefas finais son en si mesmas o momento de demostrar unha actitude positiva: colaboración, valoración da diversidade e respecto aos demais,
aceptación de compromisos. Todas elas terminan de forma deliberada cunha rúbrica de reflexión << Moi et les autres >>.
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Ao finalizar o curso a reflexión apunta ese aspecto directamente: <<Todo o mundo ten o seu lugar no libro e na clase>>, << É xenial formar parte deste
grupo!>>, <<Gústame ensinar aos demais os traballos da miña clase>>, podemos ler en << Moi et les autres >> (unidade 6 p.74).
A noción de colectividade exprésase a través das actividades festivas máis aló do traballo escolar na <<Gran festa do colexio>> (unidade 3 p.65) ou na
organización dun picnic (unidade 3 p. 37).
Recálcase a importancia da familia e dos adolescentes de PARACHUTE 2, preocúpanse polo futuro profesional dos seus irmáns e irmás, pola vida en parella dos
seus pais (<< Ça che dit ? >> (unidade 2 p. 24); coidan da súa irmá pequena (<< On t'convide ! >> (unidade 3 p.34); aprenden a compartir o seu espazo e a
convivir con tíos, tías e curmáns durante unha fin de semana (<< Fête de famille >> unidade 3 p. 41).
Vincúlanse á importancia da súa comunidade, do seu barrio. (unidade 3 p. 34).
A competencia social está unida ao benestar persoal e colectivo que esixe comprender como os individuos poden asegurarse un estado óptimo de saúde física
e mental. Nico o ecoloxista, pequeno personaxe recorrente está aí para lembralo ao longo das leccións.
Valórase a saúde dos individuos: a preocupación vai desde o interese polo peso da mochila (unidade 0 p. 8), a un <<percorrido da saúde>> (unidade 1 p.15), a
unha alimentación equilibrada como a de Madame Juliette, unha centenaria enérxica (unidade 5 p. 57), tamén se ve a través dun sorriso crítico ante o
adolescente <<asocial>> que rexeita toda actividade cos compañeiros baixo un pretexto << Oh non!... din que non é bo andar a pleno sol>> ou << Crepes? Non,
grazas, demasiado azucre para min! >> (unidade 2 p. 25).
Tamén se valora o medio ambiente e a ecoloxía:
-

Preséntase aos animais domésticos como seres que requiren respecto e coidados por parte dos seus donos: a escena do adolescente que leva ao seu
can Hercule <<Ao veterinario>> ocupa un lugar importante na lección (unidade 1 p. 14), ou o anuncio escrito por outro adolescente que dá o seu gato
en adopción (unidade 1 p. 17).

-

Os animais salvaxes e a independencia dun hábitat que se transforma: a xirafa e outros animais salvaxes da sabana (unidade 6 p. 66 e 67), o guepardo e
outras especies que deben ser protexidas (unidade 6 p. 71 e 73);

-

Un medio de transporte ecolóxico como a bicicleta é o obxecto dun dossier monográfico posto que forma parte da vida dos adolescentes:
<<Desprazarse en bicicleta>> (unidade 2 p. 26 e 27);

-

Chámase a súa atención sobre as <<casas insólitas>> cuxo trazo común é o de ser ecolóxicas: colectores reciclados, barcazas ou cabanas nas árbores
(unidade 4 p. 48 e 49);
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-

Finalmente, se cuestiona o futuro das cidades e do planeta en xeral; <<No futuro, será todo posible?>> (unidade 6 p. 69).

No que concierne ás competencias cívicas, PARACHUTE 2 propón unha sensibilización.
O coñecer outro país desde o punto de vista « político » e histórico contribúe ao desenvolvemento da competencia cívica: PARACHUTE contribúe a ela cun
dossier como é o de « Viva a Unión Europea! » ( unidade 1, p. 16-17): atoparemos información básica sobre a bandeira, a moeda, o himno, o súa lema e o día
europeo.
Tamén, o dossier <<Días festivos>> permite descubrir aos alumnos feitos e tradicións de orde cultural ou político e permítelles comparar a súa realidade coa do
seu país veciño.
No día a día do mundo moderno pídese aos adolescentes o civismo nun dossier como o de << Desprazarse en bicicleta é ecolóxico>> (unidade 2 p. 26 e 27) e
cando se lles pide que elaboren un cartel sobre a seguridade viaria (unidade 2 p. 30).
Sentido da iniciativa e espírito emprendedor
Dada a súa idade, os alumnos de PARACHUTE están aínda lonxe do mundo profesional, no cal deberán facer proba deste espírito emprendedor indispensable
no mundo moderno. Pero non é demasiado pronto para axudarlles a desenvolver unha actitude favorable á adquisición desta competencia.
Con este obxectivo, as tarefas finais son un contexto privilexiado: os alumnos deben realizar un proxecto en grupo, deben organizarse e negociar para
repartirse as tarefas ao principio e durante cada etapa (preparación, realización, exposición).
Cada un mobilizará as súas mellores capacidades para contribuír no resultado común, pero todos tendrán que exercer a aptitude para anticipar, para planificar
a súa actividade persoal ao servizo da tarefa (procura de información, selección de documentación gráfica, creación de ilustracións, compra de material),
para facer un informe para os membros do grupo ou subgrupo, para resolver cal é a proposición máis adecuada, etc.
Doutra banda anímase ao adestramento da asertividade, do espírito positivo aplicado aos demais como a un mesmo, posto que sen unha afirmación sa da
personalidade, non hai Sentido da iniciativa nin espírito emprendedor. Vemos este espírito cando:
-

Un adolescente prepara un anuncio para dar o seu gato en adopción (unidade 1 p. 179;

-

Detrás da aparencia normal dunha estudante xorde unha colaboradora excepcional para a policía (unidade 2, p. 23);

-

Os alumnos exercítanse en atopar slógans rechamantes para unha campaña de comunicación. (unidade 2 p. 27);
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-

Uns adolescentes prepáranse para pegar carteis para unha festa de veciños do barrio (unidade 3 p. 34);

-

Uns adolescentes encárganse da organización de diversas celebracións (ver máis arriba).

Sensibilidade e expresión cultural
Non todos os individuos nacen cos mesmos dons artísticos, pero todos teñen dereito a aprender a sentir as emocións estéticas e o deber de respectar as
manifestacións culturais e artísticas que enriquecen o mundo.
Deste xeito, para desenvolver a sensibilidade artística dos alumnos PARACHUTE 1 deixa ver e descubrir algúns elementos do patrimonio cultural de Francia:
-

Arquitectura, monumentos, obras públicas: a Torre Eiffel e os monumentos que bordean o Sena (O domingo de Ernesto, unidade 4 p.46); a cidade
fortificada de Carcassonne , o Louvre, o túnel baixo a canle da Mancha, o viaduto de Millau (unidade 6 p. 70 e 71);

-

Literatura: littérature: Jacques Prévert (unidade 5 p. 58) ; Jean da Fontaine, Charles Perrault, Victor Hugo, Jules Verne, Alexandre Dumas, Antoine de
Saint-Exupéry (unidade 5 p. 60-61).

PARACHUTE favorece tamén a expresión cultural e artística en canto ten oportunidade.
En todas as tarefas finais, tanto se ten como obxectivo unha produción estética (como na tarefa final da unidade 2) coma se non, as instrucións levan a dar a
todas as presentacións unha dimensión creativa ás presentacións:
-

-

Artes plásticas: <<Elixide ou creade unha imaxe. Foto, debuxo, collage. Debe chamar a atención! (unidade 2, p. 30), <<Prepara a presentación da túa
habitación, podes debuxar, recortar imaxes, facer un collage, utilizar o teu ordenador coida a presentación, fai que sexa orixinal e creativa. >>
(unidade 4 p. 52); << Personalizade o voso libro dos recordos cunha portada e decoracións orixinais. Este libro será o reflexo da vosa personalidade, da
vosa creatividade.>> (unidade 6 p. 74);
Música e arte dramática: <<Ides filmar na casa a realización dunha receita. Poñédevos de acordo co guion. >> (unidade 3 p.42); << Ides representar a
lectura coral dun poema ante a clase co fin de emocionar aos vosos compañeiros, sorprenderos () Preparade un decorado, accesorios, disfraces,
música>> (unidade 5 p. 64).

Ademais, agora que os medios lingüísticos comezan a permitilo, PARACHUTE 2 anima á expresión creativa.
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-

Pode inscribirse no marco dunha campaña de comunicación, para a cal se pedirá aos alumnos crear slógans contundentes (unidade 2 p. 27).

-

Pode ter unha finalidade literaria cando se pide aos alumnos que inventen un pequeno poema a partir dun modelo e con proposicións de rima (unidade
2 p. 28).

Como sempre en PARACHUTE, non se trata de facer senón tamén de reflexionar en como se fai: os alumnos comentan en quente o seu recital de poesía
(unidade 5 p.59), analizan tamén dun modo máis frío a importancia da poesía en xeral intercambiando opinións tales como: << a través da poesía, descubro
sentimentos e emocións>>. <<A min as poesías parécenme un pouco ridículas>>. <<Paréceme xenial coñecer unha poesía que todos os franceses coñecen>>,
<<Nunha poesía, ouio a música da lingua. >>

3.2.3 PROCESO DE AVALIACIÓN.
A avaliación é un dos alicerces do proxecto de PARACHUTE. É coherente cos seus principios metodolóxicos e, como tal, adopta diversas formas segundo a súa
finalidade.
Avaliación inicial
A avaliación inicial permite ao profesor establecer o perfil da súa clase e axustar o seu proxecto pedagóxico.
-

A unidade 0 do Libro do alumno e do Caderno de exercicios contribúen a este fin.

-

No nivel 1, o que mide a unidade 0 son fundamentalmente perfís e actitudes. Nos niveis seguintes, mide ademais o "nivel" das competencias adquiridas
en fases anteriores.

-

A unidade 0 axuda a activar ou a reactivar coñecementos e competencias e, no seu caso, a determinar as medidas de reforzo e recuperación para os
alumnos que o necesiten.

Avaliación continua
A avaliación continua é probablemente a máis importante para o proceso de ensino / aprendizaxe. Máis que un "control" dos alumnos, supón un
"acompañamento" e unha axuda que garante o seu progreso.
En PARACHUTE, a avaliación continua ten varias características:
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-

-

-

É exhaustiva:
o

Ao final de cada unidade do libro, unha dobre páxina: "Je joue et je révise".

o

Ao final de cada unidade do caderno: un "Bilan".

o

Para cada competencia, e por tanto para cada actividade, o profesor dispón no Libro do profesor de criterios de observación específicos.

Adopta formas diversas:
o

É lúdica na primeira páxina de " JE JOUE ET JE RÉVISE", porque os xogos desdramatizan o erro e o propio concepto de avaliación.

o

É máis formal na segunda páxina desta sección onde se atopa un "Bilan oral", con exercicios e puntuación.

o

O título da sección é unha declaración de intencións: ata o "Bilan oral" atópase situado nunha dinámica positiva, de repaso e interiorización
dos contidos.

o

O "Bilan écrit" que o completa no caderno de exercicios comparte a mesma filosofía: noutro contexto, traballando individualmente e máis
serenamente, o alumno ten outra oportunidade de mostrar o que sabe e sabe facer.

o

Ao final de cada unidade alumno e profesor poden comprobar se están preparados para pasar á seguinte, e decidir accións colectivas ou
individuais para remediar calquera problema.

o

Se non bastasen as propias actividades do libro do alumno e do caderno de exercicios para reforzar puntos específicos, o profesor dispón
ademais dun xerador de avaliacións que contén un banco de actividades sobre todos os puntos do programa.

Solicita a participación dos alumnos: a través do auto-avaliación e da co-avaliación:
o

Auto-avaliación: é o fomento da auto-reflexión. Faise partícipe ao alumno da avaliación da súa aprendizaxe, sente parte do proceso realizando
actividades que lle fan reflexionar sobre o seu propio progreso en distintos aspectos da lingua. Non se trata tanto de que o alumno se corrixa
ou se poña unha nota senón de que aprenda a valorar os seus progresos e tome conciencia do modo en que os conseguiu.

o

Co-avaliación: ao principio da aprendizaxe, e sobre todo con pre-adolescentes, un método mixto (reflexión individual que logo se comparte na
clase) como o que se propón en "Moi et les autres" ("Tâche finale") adoita ser máis fácil de implantar.
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-

-

É positiva e integradora:
o

A avaliación continua en PARACHUTE non está concibida para castigar senón para animar, estimular.

o

Cando se trata de medir competencias de comunicación, a comunicación é a prioridade: nas primeiras fases, a corrección formal está ao servizo
da mesma e non é un fin en si mesma. Desta maneira, en determinadas actividades poderá obter mellor resultado un alumno que cometa
faltas por "arriscar" que un que non comete erros pero non envía unha mensaxe auténtica.

o

Unha certa corrección formal e o respecto das normas lingüísticas básicas é necesaria para garantir a comprensibilidade e a precisión da
mensaxe. Con tarefas específicas, o profesor axudará aos alumnos con dificultades a alcanzar o nivel que estime necesario para a súa
integración no grupo e na dinámica da clase.

o

O tomar en consideración no momento de avaliar as diferentes competencias por separado, así como os diferentes modos de aprender,
axudará a "equilibrar" o grupo, dando a súa oportunidade á maior parte dos alumnos posible. (Case ninguén é absolutamente malo "en todo".)

É coherente:
o

Non pode ser doutra maneira cando se fundamenta nesta propia programación e a definición inicial de estándares de aprendizaxe avaliables.
Os estándares de aprendizaxe quedan incluídos como parte do currículo na Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa e definidos como
"especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados das aprendizaxes e concretan mediante accións o que os
alumnos deben saber e saber facer en relación con cada materia. Deben ser observables, medibles e avaliables e permitir graduar o
rendemento ou logro alcanzado".

Avaliación final sumativa
A avaliación sumativa con cualificación é unha realidade escolar que vai máis aló da necesidade de control administrativo: ao termo dunha etapa de
aprendizaxe (fin de trimestre, en particular), axuda ao alumno a medir os seus progresos, a identificar os seus puntos fortes e os seus puntos débiles, mesmo a
establecer co seu profesor un contrato de "resolución de problemas".
-

Ao final de cada trimestre no Libro do alumno : "Vers le DELF", "J'évalue mes compétences"
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-

o

No Libro do alumno, unha avaliación por competencias, que recolle os contidos de dúas unidades. O "pór a proba" estes mesmos contidos e
temas de forma integrada e noutros contextos que os das unidades permite comprobar que foron correctamente asimilados, e resistirán a
proba do tempo.

o

O formato elixido para estas avaliacións é fiel ao espírito do DELF e achégase progresivamente ao seu formato exacto, a medida que se avanza
na serie PARACHUTE.

o

A posibilidade de examinarse do DELF A1 (en 1.º ou 2.º) e do DELF A2 (en 3.º ou 4.º) poderá converterse nun aliciente para os alumnos de
secundaria: que outra materia permite conseguir un título oficial específico, mundialmente recoñecido?

Para o profesor: o xerador de avaliacións
o

O xerador de avaliacións (en liña, na páxina web de PARACHUTE) contén as avaliacións por competencias de PARACHUTE en formato dixital
editable, de modo que poderán ser modificadas e adaptadas polo profesor.

o

Co xerador de avaliacións, o profesor dispón finalmente dun banco de actividades que poderá combinar, tal cal ou adaptadas, coas que el terá
confeccionadas: ten por tanto a posibilidade de deseñar unha avaliación á medida.
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5. PROGRAMACIÓN DOS CONTIDOS
Nota previa:
-

LE : Livre de l'élève

-

Act: actividade. NO CASO DE QUE NON SE ESPECIFIQUE A ACT, SIGNIFICA QUE TODA A PÁXINA SE DEDICA AO MOMENTO MENCIONADO

-

Os contidos de gramática e léxico que se mencionan nesta programación aparecen de forma idéntica nos bloques orais e escritos.
Non se recollen os que só aparecen en textos escritos e non se consideran "de uso frecuente".

UNIDADE 0
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

1. Capta a información máis importante de
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados
breves e articulados de maneira lenta e clara (p. e.
en estacións ou aeroportos), sempre que as
condicións acústicas sexan boas e o son non estea
distorsionado.

Comunicación: comprensión oral

Comunicación:
comprensión oral

Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a
información máis importante en textos orais breves e
ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun
rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos

- LE p. 7 act. 1;
- Comprender de forma oral mini-diálogos escoitados na
clase.
-Identificar personaxes dunha ilustración.

-LE p.7 act. 3
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concretos de temas xerais ou do propio campo de
interese nos ámbitos persoal, público, e educativo,
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a
mensaxe e se poida volver escoitar.

-Definir a situación dun diálogo

2. Entende os puntos principais do que se lle di en
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e.
en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos
de lecer ou centros de estudos).

- LE p. 8 act. 1
-Identificar nomes de persoa nunha canción.
-LE p.8 act. 4

3. Comprende, nunha conversación informal na
que participa, descricións, narracións e opinións
formulados en termos sinxelos sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre aspectos xerais de
temas do seu interese, cando se lle fala con
claridade, amodo e directamente e se o
interlocutor está disposto a repetir ou reformular.

4. Comprende, nunha conversación formal na que
participa (p. e. nun centro de estudos), preguntas
sinxelas sobre asuntos persoais ou educativos,
sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou
elabore algo do que se lle dixo.

5. Identifica as ideas principais de programas de
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese
articulados con lentitude e claridade (p. e. noticias
ou reportaxes breves), cando as imaxes constitúen
gran parte da mensaxe.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión
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Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas
para a comprensión do sentido xeral, os puntos
principais ou a información máis importante do texto.

- LE p. 7 act. 1,4.
- Exercitar a facultade de concentración e de atención
visual.
-LE p. 8 act. 1
-Comprender globalmente un diálogo co fin de definir a
situación.

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades
de lecer), condicións de vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz, contacto visual), e
convencións sociais (costumes, tradicións).

-As actividades extraescolares.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións comunicativas máis
relevantes do texto (p. e. unha petición de información,
un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos seus
expoñentes máis frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común relativos á organización
textual (introdución do tema, cambio temático, e peche
textual).

- Falar da volta ao cole.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

- LE p. 9, act. 7, 8 e 9.

Funcións comunicativas
- LE p. 7
- LE p. 7 act. 1 e 4

- Describir a alguén fisicamente.
- LE p. 10
-Comunicar na clase.

- LE p. 9 act. 7, 8 e 9

- Falar das actividades extraescolares.

Patróns sintácticos e discursivos
Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre
os constituíntes e a organización de patróns sintácticos
e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así
como os seus significados xerais asociados (p. e.

Patróns sintácticos e discursivos
- Os verbos en presente (primeiro grupo -er)

Patróns sint.
discursivos
- LE p. 7 act. 2

- Faire du / de la / de l' / des
- LE p. 9 act.7, 8 e 9

175

estrutura interrogativa para facer unha suxestión).

- Jouer du / de la / de l' / des
- LE p. 9 act.7, 8 e 9
- Jouer au / à la / à l' / aux

- LE p. 9 act.7, 8 e 9
- LE p. 10 act. 1

- Os verbos pouvoir et vouloir.
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre
os constituíntes e a organización de patróns sintácticos
e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así
como os seus significados xerais asociados (p. e.
estrutura interrogativa para facer unha suxestión).

-O material escolar.

- LE p. 8

- Números altos (ata un millón).

- LE p 8 act. 5

- A roupa e as cores.
- LE p. 7 act. 1 e 4

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e recoñecer os significados
e intencións comunicativas xerais relacionados.

-Revisión dos sons vocálicos / consonánticos.

Patróns sonoros
- LE p. 7, 8 e 9

- As entoacións de base.

- LE p. 10 act. 1

BLOQUE 2. PRODUCIÓN TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: produción

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un
guión escrito, sobre aspectos concretos de temas xerais
ou relacionados con aspectos básicos dos seus estudos,
e responde preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre

Comunicación: produción

Comunicación: produción
Expresión

Expresión

Expresión
- LE p. 7, act.2
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Producir textos breves e bastante comprensibles, tanto
na conversación cara a cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que
se produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan
necesarias as pausas e a reformulación para organizar o
discurso e seleccionar expresións, e o interlocutor teña
que solicitar que se lle repita ou reformule.

o seu contido se se articulan clara e lentamente.

- Describir o que fan os personaxes dunha ilustración.
-Falar das súas actividades extraescolares.

2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de
cortesía básicas (saúdo e tratamento).

-LE p 9 act. 9

Interacción
Interacción
-Xogar cos compañeiros utilizando o vocabulario
traballado.

- LE p. 8 act 3, LE p. 10 act. 3

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas
para producir textos orais monológicos ou dialógicos
breves e de estrutura moi simple e clara, utilizando,
entre outros, procedementos como a adaptación da

- Memorizar fórmulas comunicativas.

Interacción
Manexar frases curtas e fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o
discurso para buscar palabras ou articular expresións e
para reparar a comunicación. Interactuar de maneira
simple en intercambios claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou
manter a quenda de palabra, aínda que poidan darse
desaxustes na adaptación ao interlocutor.

3. Participa en conversacións informais breves, cara a
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que
establece contacto social, intercambia información e
expresa opinións de maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e
dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que
hai que seguir para realizar unha actividade conxunta.

4. Desenvólvese de maneira simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. e. para realizar un curso de
verán), achegando a información necesaria, expresando
de maneira sinxela as súas opinións sobre temas
habituais, e reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de maneira lenta e clara,
sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos
clave se o necesita.

-LE p. 10 act. 2
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mensaxe aos recursos dos que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de elementos.

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto oral monológico ou
dialógico os coñecementos socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e convencións sociais,
actuando coa suficiente propiedade e respectando as
normas de cortesía máis importantes nos contextos
respectivos.

-As actividades extraescolares.

Aspect. sociocult e
socioling.
- LE p. 9

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións

Levar a cabo as funcións principais demandadas polo
propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas funcións e os patróns
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o
texto.

- Falar da volta ao cole.

- LE p. 8

- Describir a alguén fisicamente.

- LE p. 7

-Comunicar na clase.

- LE p. 10

- Falar das actividades extraescolares.

- LE p. 9 act. 9

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sint.
discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e marcadores

- Os verbos en presente (primeiro grupo -er)
- LE p. 7 act. 2
- Faire du / de la / de l' / des
- Jouer du / de la / de l' / des

- LE p. 9 act. 9
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conversacionais de uso moi frecuente).
- Jouer au / à la / à l' / aux

- LE p. 9 act. 9

- Os verbos pouvoir et vouloir.

- LE p. 9 act. 9
-LE p. 10 act 2

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente
para comunicar información e opinións breves, sinxelas
e concretas, en situacións habituais e cotiás.

-O material escolar.

Léxico de uso frecuente
- LE p. 7, act. 1,
LE p.8 act.3, LE p.10 act. 3
- LE p 8

- Números altos (ata un millón).
- LE p. 7 act.3
- A roupa e as cores.
Patróns sonoros

Patróns sonoros

Pronunciar e entoar de maneira bastante comprensible,
aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, se
cometan erros de pronuncia esporádicos, e os
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou
aclaracións.

-Revisión dos sons vocálicos / consonánticos .

Patróns sonoros
-LE p. 7, 8 e 9

- As entoacións de base.

LE p. 10

Contidos

Actividades

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
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Comunicación: comprensión

Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e a
información importante en textos, tanto en formato
impreso como en soporte dixital, breves e ben
estruturados escritos nun rexistro neutro ou informal,
que traten de asuntos habituais en situacións cotiás, de
aspectos concretos de temas de interese persoal ou
educativo, e que conteñan estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.

1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p.
e. unha máquina expendedora), así como instrucións
claras para a realización de actividades e normas de
seguridade básicas (p. e. nun centro de estudos).

Comunicación: comprensión

Comunicación

- Comprender palabras transparentes con axuda da grafía
e da ilustración.

- LE p. 7 act. 3

- Comprender diálogos curtos e contestar preguntas.

- LE p. 8 act. 1 e 2

2. Comprende correspondencia persoal sinxela en
calquera formato na que se fala dun mesmo; se
describen persoas, obxectos, lugares e actividades; se
narran acontecementos pasados, e se expresan de
maneira sinxela sentimentos, desexos e plans, e
opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu
interese.

3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na
que se lle informa sobre asuntos do seu interese no
contexto persoal ou educativo (p. e. sobre un curso de
verán).

4. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de
textos xornalísticos moi breves en calquera soporte e
sobre temas xerais ou do seu interese se os números, os
nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran parte
da mensaxe.

5. Entende información específica esencial en páxinas
web e outros materiais de referencia ou consulta
claramente estruturados sobre temas relativos a
asuntos do seu interese (p. e. sobre unha cidade),
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sempre que poida reler as seccións difíciles
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas
para a comprensión da idea xeral, os puntos máis
relevantes e a información importante do texto.

- Comprender diálogos curtos con axuda da imaxe.

-LE p. 8 act. 1 e 2

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos sociocult/ling.

Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades
de lecer, condicións de vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e convencións sociais
(costumes, tradicións).

-As actividades extraescolares.

- LE p.9 "J'observe et
j'analyse"

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Distinguir a función ou funcións comunicativas máis
importantes do texto e un repertorio dos seus
expoñentes máis frecuentes, así como patróns
discursivos sinxelos de uso común relativos á
organización textual (introdución do tema, cambio
temático, e peche textual).

- Falar da volta ao cole.

- LE p. 7 e 8

- Describir a alguén fisicamente.

- LE p. 7

- Comunicar na clase.

- LE p. 10

- Falar das actividades extraescolares.

- LE p. 9

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e
discursivos

Aplicar á comprensión do texto os constituíntes e a
organización de estruturas sintácticas de uso frecuente
na comunicación escrita, así como os seus significados

- Os verbos en presente (primeiro grupo -er)

- LE p. 7 act. 2
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xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para facer
unha suxestión).

- Faire du / de la / de l' / des
- LE p. 9
- Jouer du / de la / de l' / des
- LE p. 9
- Jouer au / à la / à l' / aux
- LE p. 9
- Os verbos pouvoir et vouloir.
-LE p.10 act. 1

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Recoñecer léxico escrito de uso frecuente relativo a
asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas xerais
ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e
inferir do contexto e do cotexto, con apoio visual, os
significados de palabras e expresións que se
descoñecen.

-O material escolar.

- LE p. 10

- Números altos (ata un
millón).

- LE p 8

- A roupa e as cores.

- LE p. 7

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortografía

Recoñecer as principais convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así como abreviaturas e
símbolos de uso común (p.e . , %, ), e os seus
significados asociados.

Patróns sonoros e
ortografía
-LE p. 10 act. 1

- Signos de puntuación: sinal de interrogación, de
exclamación e puntos suspensivos
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BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos breves,
sinxelos e de estrutura clara sobre
temas habituais en situacións cotiás ou do propio
interese, nun rexistro neutro ou informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os signos de puntuación máis
frecuentes.

1. Completa un cuestionario sinxelo con información
persoal básica e relativa aos seus intereses ou afeccións
(p. e.
para asociarse a un club internacional de mozos).

-Describir a personaxes dunha ilustración.

LE p.7 act. 2

Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar
textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada tipo de texto.
Incorporar
á produción do texto escrito os coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, respectando as normas de cortesía
e da netiqueta máis importantes nos contextos
respectivos.
Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
nos que fai comentarios moi breves ou dá instrucións
e indicacións relacionadas con actividades e situacións
da vida cotiá e do seu interese, respectando as
convencións e as normas de cortesía e da netiqueta
máis
importantes.
3. Escribe correspondencia persoal breve na que se
establece e mantén o contacto
social (p. e. con amigos en
outros países), se intercambia información, se describen
en
termos sinxelos sucesos importantes e experiencias
persoais, e se fan e aceptan ofrecementos e suxestións
(p. e. cancelan, confirman ou modifican unha invitación
ou uns plans).
4. Escribe correspondencia formal moi básica e breve,
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expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso
máis habitual para organizar o texto escrito de maneira
sinxela.
Mostrar control sobre un repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar
para comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante
axustados ao contexto e á intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e conectores e marcadores
discursivos moi frecuentes).

dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e observando as convencións
formais e as normas de cortesía básicas deste tipo de
textos.

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar
información e breves,
simples e directos en situacións habituais e cotiás.
Coñecer e aplicar, de maneira suficiente para que a
mensaxe principal quede clara, os
signos de puntuación elementais (p. e. punto, coma) e
as regras ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e
minúsculas), así como as
convencións ortográficas frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte dixital.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar
textos escritos breves e de estrutura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais
propios de cada tipo de texto.

-Reutilización do vocabulario do curso anterior.

-LE p.7 act 2

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos
Sociocult. /ling.

Incorporar á produción do texto escrito os
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos

-As actividades extraescolares.

184

adquiridos relativos a relacións interpersoais,
comportamento e convencións sociais, respectando as
normas de cortesía e da netiqueta máis importantes nos
contextos respectivos.

- LE p. 9

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso
máis habitual para organizar o texto escrito de maneira
sinxela.

- Falar da volta ao cole.

- LE p. 7

- Describir a alguén fisicamente.

- LE p. 7

- Comunicar na clase.

- LE p. 10

- Falar das actividades extraescolares.

- LE p. 9

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sint.
e discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante
axustados ao contexto e á intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e conectores e marcadores
discursivos moi frecuentes).

- Os verbos en presente (primeiro grupo -er)
- LE p. 7 act. 2
- Faire du / de la / de l' / des
- Jouer du / de la / de l' / des

- LE p. 9

- Jouer au / à la / à l' / aux

- LE p. 9

- Os verbos pouvoir et vouloir.

- LE p. 9
- LE p. 10

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información breve, simple e directa en

-O material escolar.

- LE p. 7
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situacións habituais e cotiás.

- Números altos (ata un millón).

- LE p 8

- A roupa e as cores.
- LE p. 7
Patróns sonoros e ortografía

Patróns sonoros e ortografía

Sons/grafía

Coñecer e aplicar, de maneira suficiente para que a
mensaxe principal quede clara, os signos de puntuación
elementais (p. e. punto, coma) e as regras ortográficas
básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así como
as convencións ortográficas frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte dixital.

- Signos de puntuación: sinal de interrogación, de
exclamación e puntos suspensivos.

- LE p. 10

Competencias clave (ademais da competencia lingüística)

Contidos

Actividades

Competencia matemática

- Aprender a contar en francés (de 1 a un millón)

- LE p. 8

- Participar e respectar a quenda de palabra dos demais.

- LE p. 7 act. 1, 2, 3 e 4,
LE p. 8 act.3
LE p. 9 act. 9
Lle p.10 act. 3

- Traballar a capacidade de observación e de escoita. Implicarse na aprendizaxe.

- LE p. 7 act.1, 2,3 e 4
LE p. 8 act 1, 2, 3, 4, 5 e 6. LE
p.10 act 1, 2 e 3.

e competencias clave en ciencia
e tecnoloxía
Competencias sociais e cívicas

Aprender a aprender
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-LE p.9 act. 9
-Memorizar unha canción.
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UNIDADE 1
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

1. Capta a información máis importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados
de maneira lenta e clara (p. e. en estacións ou
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan
boas e o son non estea distorsionado.

-Escoitar, observar ilustracións para descubrir o
vocabulario.

-LE p. 11 act. 1 e 2 LE p. 14
act 2
-LE p. 12 act.2 LE p. 14 act. 1

Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a
información máis importante en textos orais breves e
ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun
rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do propio campo de
interese nos ámbitos persoal, público, e educativo,
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a
mensaxe e se poida volver escoitar

-Extraer informacións globales dun diálogo.
-LE p. 13 act. 5
-Escoitar e adiviñar as nacionalidades dos personaxes.
-Asociar un personaxe á súa cidade e país.

2. Entende os puntos principais do que se lle di en
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en
hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).

-LE p. 13 act. 6

-Lembrar as réplicas dun diálogo.
-LE p. 14 act. 2
-Comprender preguntas curtas.
-LE p. 19 act 7

3. Comprende, nunha conversación informal na que
participa, descricións, narracións e opinións formulados
en termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida
diaria e sobre aspectos xerais de temas do seu interese,
cando se lle fala con claridade, amodo e directamente e
se o interlocutor está disposto a repetir ou reformular.
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4. Comprende, nunha conversación formal na que
participa (p. e. nun centro de estudos), preguntas
sinxelas sobre asuntos persoais ou educativos, sempre
que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo
do que se lle dixo.

5. Identifica as ideas principais de programas de
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese
articulados con lentitude e claridade (p. e. noticias ou
reportaxes breves), cando as imaxes constitúen gran
parte da mensaxe.
Estratexias de comprensión
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas
para a comprensión do sentido xeral, os puntos
principais ou a información máis importante do texto.

Estratexias de comprensión
-Co apoio das informacións sacadas dunha ilustración,
desenvolver o espírito de observación e de lóxica
exercitando a atención visual e auditiva.

Estratexias
- LE p. 11 act.1, LE p. 13 act.
5e6

-Comprender o sentido xeral e localizar as palabras clave
nun diálogo simple.
- LE p. 12 act. 2 15 act. 7
-Memorizar e repetir as réplicas dun diálogo.
-LE p. 14 act 2
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A. sociocult/ e socioling.

Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades
de lecer), condicións de vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz, contacto visual), e

-A Unión Europea.

- LE p. 16 e 17 act.1, 2; LE p.
15 act. 6, 7

-Os ídolos.

- LE p. 12 act. 2
-LE p.20
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convencións sociais (costumes, tradicións).
Funcións comunicativas
Distinguir a función ou funcións comunicativas máis
relevantes do texto (p. e. unha petición de información,
un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos seus
expoñentes máis frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común relativos á organización
textual (introdución do tema, cambio temático, e peche
textual).

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas
- LE p. 11 act. 1, 2.

-Describir fisicamente unha persoa ou un animal.
-LE p. 12 act. 2
-Facer o retrato de alguén.
-LE p. 11 e 12, LE p. 19 act 7
-Informarse da identidade de alguén.
-Indicar a nacionalidade e o país.

- LE p. 13 act. 5, 6 ,
« J'observe et j'analyse » et
« Grammaire en rythme ! »

-LE p. 14 act. 1 e 2.
-LE p. 15
-Describir sensacións.

-Expresar o que se quere ou o que se pode facer.
Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre
os constituíntes e a organización de patróns sintácticos
e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así
como os seus significados xerais asociados (p. e.
estrutura interrogativa para facer unha suxestión).

C'est un / une qui

Patróns sint.
discursivos
- LE p. 11 act. 2 LE p. 15
<<J'observe et j'analyse>>

Il / elle est + nationalidad.
As preposicións de lugar (cidades e países).

- LE p. 13 act. 5 « J'observe
et j'analyse » et
« Grammaire en rythme ! »

- LE p. 14 act. 1 e 2
Avoir mal au / à la / à l' / aux +
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nome.

-LE p.15

Os verbos pouvoir e vouloir.
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre
os constituíntes e a organización de patróns sintácticos
e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así
como os seus significados xerais asociados (p. e.
estrutura interrogativa para facer unha suxestión).

-Os adxectivos de descrición.

- LE p.11 act. 1, 2, e 3.

-Os países e as nacionalidades.

- LE p. 13 act. 5, 6
« J'observe et j'analyse » et
« Grammaire en rythme ! »,
LE p. 19 act. 3

- LE p. 14 act. 1, 2.

-As sensacións (ter fame, sede, medo, doer).
Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e recoñecer os seus
significados e as súas intencións comunicativas xerais.

-Escoitar e diferenciar os sons [ɔ] / [ɑ] / [ɛ].

Patróns sonoros
- LE p.12 <<Boîte à sons>>
- LE p. 14 « Boîte à sons »

-O son [uj].

BLOQUE 2. PRODUCIÓN TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: produción

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un
guión escrito, sobre aspectos concretos de temas xerais
ou relacionados con aspectos básicos dos seus estudos,
e responde preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre
o seu contido se se articulan clara e lentamente.

Comunicación: produción

Comunicación

Expresión
-Asociar ilustracións en función do seu parecido físico.

Expresión
- LE p. 11 act.3,

Expresión
Producir textos breves e bastante comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que
se produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan
necesarias as pausas e a reformulación para organizar o
discurso e seleccionar expresións, e o interlocutor teña
que solicitar que se lle repita ou reformule.
Interacción
Manexar frases curtas e fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o
discurso para buscar palabras ou articular expresións e
para reparar a comunicación. Interactuar de maneira
simple en intercambios claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou
manter a quenda de palabra, aínda que poidan darse
desaxustes na adaptación ao interlocutor.

2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de
cortesía básicas (saúdo e tratamento).

3. Participa en conversacións informais breves, cara a
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que
establece contacto social, intercambia información e
expresa opinións de maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e
dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que
hai que seguir para realizar unha actividade conxunta.

-Crear frases co fin de reutilizar as estruturas estudadas.
- Preparar unha presentación sobre un personaxe
famoso, facer que os compañeiros adiviñen de quen se
trata.

-LE p. 15 act.5

- LE p. 20 act. 2.
Interacción
-A partir dun modelo crear e memorizar un diálogo por
parellas e representalo ante a clase.
-Describir fisicamente a un personaxe do libro ou
coñecido para que os compañeiros o adiviñen.

Interacción
-LE p. 12 act. 3,

-Diálogo no veterinario.
-Adiviñar a través dos xestos dun compañeiro.

-LE p. 13 act 4 e 7

-Crear mensaxes para diferentes ilustracións.
4. Desenvólvese de maneira simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. e. para realizar un curso de
verán), achegando a información necesaria, expresando
de maneira sinxela as súas opinións sobre temas
habituais, e reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de maneira lenta e clara,
sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos
clave se o necesita.

-Preguntar pola saúde de alguén, contestar expresando
sensacións.

-LE p. 14 act. 3
-LE p. 15 act. 6

LE p. 18 act. 2

-LE p. 19 act. 5
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Estratexias de produción

Estratexias de produción

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas
para producir textos orais monológicos ou dialógicos
breves e de estrutura moi simple e clara, utilizando,
entre outros, procedementos como a adaptación da
mensaxe aos recursos dos que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de elementos.

-Xogar cos ritmos para aprender dunha forma lúdica e
desinhibida.

-LE p. 13 « Grammaire en
rythme »

- Memorizar diálogos e fórmulas comunicativas

-LE p. 12 act. 3,

-Reutilizar vocabulario visto na clase seguindo modelos.
-LE p.13 act 4 e 7
-Utilizar as estruturas estudadas dunha forma lúdica
utilizando a mímica.

-LE p. 15 act. 6

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A. sociocult/ e socioling.

Incorporar á produción do texto oral monológico ou
dialógico os coñecementos socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e convencións sociais,
actuando coa suficiente propiedade e respectando as
normas de cortesía máis importantes nos contextos
respectivos.

-A Unión Europea.

- LE p. 16 e 17

-Os ídolos.

- LE p. 13 act. 7, LE p. 20 act.
2

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Levar a cabo as funcións principais demandadas polo
propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas funcións e os patróns
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o
texto.

-Describir fisicamente unha persoa ou un animal.

- LE p. 11 act. 3, LE p. 13 act.
4 e 7, LE p. 19 act. 1 e 4

-Facer o retrato de alguén.

-LE p. 12 act 2,3, LE p. 19 act.
2
-LE p.13 act. 7, LE p. 19 act 7

-Informarse da identidade de alguén.

-LE p. 13 « Grammaire en
rythme ! ».

-Indicar a nacionalidade e o país.
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- LE p. 14 act. 3, LE p. 19 act.
5
-Describir sensacións.

- LE p. 14 act. 3, LE p. 19 act.
6

-Expresar o que se quere ou o que se pode facer.
Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e marcadores
conversacionais de uso moi frecuente).

-C'est un / une qui

Patróns sint.
Discursivos
- LE p. 11
<<J'observe et j'analyse>>

-Il / elle est + nationalidad.
As preposicións de lugar (cidades e países).

- LE p. 13 act 4 e 7
<<J'observe et j'analyse>>

-Avoir mal au / à la / à l' / aux +
nome.

-LE p. 14 act 2, 3.

-Os verbos pouvoir e vouloir.

-LE p. 15 "J'observe et
j'analyse"

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente
para comunicar información e opinións breves, sinxelas
e concretas, en situacións habituais e cotiás.

-Os adxectivos de descrición.

- LE p.11 act. 3, LE p. 19 act.
2

-Os países e as nacionalidades.

-As sensacións (ter fame, sede, medo, doer).

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Pronunciar e entoar de maneira bastante comprensible,

-Os sons [ɔ] / [ɑ] / [ɛ]. Imitar as entoacións.

- LE p 13 act. 4 e 7 LE p. 19
act. 3
- LE p. 14 act.3 e 4
Patróns sonoros.
-LE p. 12 act. 3,
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aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, se
cometan erros de pronuncia esporádicos, e os
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou
aclaracións.

-O son [uj].

- LE p.14
<<Boîte à sons>>

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p.
e. unha máquina expendedora), así como instrucións
claras para a realización de actividades e normas de
seguridade básicas (p. e. nun centro de estudos).

Comunicación: comprensión

Comunicación:
comprensión
-LE p. 12 act. 1, LE p. 14 act.
1

Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e a
información importante en textos, tanto en formato
impreso como en soporte dixital, breves e ben
estruturados escritos nun rexistro neutro ou informal,
que traten de asuntos habituais en situacións cotiás, de
aspectos concretos de temas de interese persoal ou
educativo, e que conteñan estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.

2. Comprende correspondencia persoal sinxela en
calquera formato na que se fala dun mesmo; se
describen persoas, obxectos, lugares e actividades; se
narran acontecementos pasados, e se expresan de
maneira sinxela sentimentos, desexos e plans, e
opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu
interese.

-Comprender globalmente informacións escritas.
-Ler un documento co fin de atopar o que di cada
personaxe.
-Ler e comprender preguntas, buscar información en
textos curtos.

-LE p. 15 act. 4, LE p. 18 act.
1
-LE p. 16, 17

-Comprender un texto curto e aprender a extraer
información del.
-LE p. 17 act. 1 "Atelier
d'écriture"

3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na
que se lle informa sobre asuntos do seu interese no
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contexto persoal ou educativo (p. e. sobre un curso de
verán).

4. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de
textos xornalísticos moi breves en calquera soporte e
sobre temas xerais ou do seu interese se os números, os
nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran parte
da mensaxe.

5. Entende información específica esencial en páxinas
web e outros materiais de referencia ou consulta
claramente estruturados sobre temas relativos a
asuntos do seu interese (p. e. sobre unha cidade),
sempre que poida reler as seccións difíciles
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas
para a comprensión da idea xeral, os puntos máis
relevantes e información importante do texto.

-Comprender un texto curto e aprender a extraer del
información.

-LE p. 16 e 17

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A. sociocult. e socioling.

Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades
de lecer, condicións de vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e convencións sociais
(costumes, tradicións).

-A Unión Europea.

- LE p. 16, 17 act. 1, 2, 3 , 4 e
5
-LE p. 12 act.1

-Os ídolos.
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Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións comunicativas máis
importantes do texto e un repertorio dos seus
expoñentes máis frecuentes, así como patróns
discursivos sinxelos de uso común relativos á
organización textual (introdución do tema, cambio
temático, e peche textual).

-Describir fisicamente unha persoa ou un animal.

Funcións comunicativas
- LE p. 11 e p. 13 act. 4 e 7
- LE p. 12 e 13

-Facer o retrato de alguén.
- LE p. 13
-Informarse da identidade de alguén.
-Indicar a nacionalidade e o país.

-LE p. 13

-Describir sensacións.

-LE p. 14 act.1

-Expresar o que se quere ou o que se pode facer.

-LE p. 14

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

P. sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto os constituíntes e a
organización de estruturas sintácticas de uso frecuente
na comunicación escrita, así como os seus significados
xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para facer
unha suxestión).

- C'est un / une qui

- LE p. 11

- Il / elle est + nationalidad.
As preposicións de lugar (cidades e países).

- LE p. 13
<<J'observe et j'analyse>>

- Avoir mal au / à la / à l' / aux +
nome.

- LE p. 14 act 1

- Os verbos pouvoir e vouloir.

- LE p. 15

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Recoñecer léxico escrito de uso frecuente relativo a
asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas xerais
ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e
inferir do contexto e do cotexto, con apoio visual, os
significados de palabras e expresións que se
descoñecen.

-Os adxectivos de descrición.

- LE p.11

-Os países e as nacionalidades.

- LE p 13 « J'observe et
j'analyse »
- LE p. 14act 1, LE p. 18 act. 1

-As sensacións (ter fame, sede, medo, doer).
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Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortografía

Son/grafía

Recoñecer as principais convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así como abreviaturas e
símbolos de uso común (p.e . , %, ), e os seus
significados asociados.

- Signos de puntuación: sinal de interrogación, de
exclamación e puntos suspensivos.

- LE p. 17 act. 1
" Atelier d'écriture"

-Saber pronunciar e escribir palabras que conteñan o son
[ɑ].

-LE p. 17 «Je lis j'écris »

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos breves,
sinxelos e de estrutura clara sobre
temas habituais en situacións cotiás ou do propio
interese, nun rexistro neutro ou informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os signos de puntuación máis
frecuentes.

1. Completa un cuestionario sinxelo con información
persoal básica e relativa aos seus intereses ou afeccións
(p. e.
para asociarse a un club internacional de mozos).

-Redactar unha descrición dun personaxe famoso.

-LE p.13 act. 7

-Reutilizar as estruturas estudadas e redactar frases
seguindo modelo.

-LE p. 15 act. 5

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
nos que fai comentarios moi breves ou dá instrucións
e indicacións relacionadas con actividades e situacións
da vida cotiá e do seu interese, respectando as
convencións e as normas de cortesía e da netiqueta
máis
importantes.

-Buscar información sobre a Unión Europea.

Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar
textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada tipo de texto.

-Escribir un anuncio para que adopten un animal.

-LE p. 17 act @

-Preparar unha ficha sobre un personaxe famoso.

-LE p. 17 « Atelier
d'écriture »
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- LE p.20 <<Tâche finale>>
Incorporar
á produción do texto escrito os coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, respectando as normas de cortesía
e da netiqueta máis importantes nos contextos
respectivos.
Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso
máis habitual para organizar o texto escrito de maneira
sinxela.
Mostrar control sobre un repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar
para comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante
axustados ao contexto e á intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e conectores e marcadores
discursivos moi frecuentes).

3. Escribe correspondencia persoal breve na que se
establece e mantén o contacto
social (p. e. con amigos en
outros países), intercámbiase información, descríbense
en
termos sinxelos sucesos importantes e experiencias
persoais, e fanse e aceptan ofrecementos e suxestións
(p. e. cancelan, confirman ou modifican unha invitación
ou uns plans).
4. Escribe correspondencia formal moi básica e breve,
dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e observando as convencións
formais e as normas de cortesía básicas deste tipo de
textos.

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en situacións habituais e cotiás.
Coñecer e aplicar, de maneira suficiente para que a
mensaxe principal quede clara, os
signos de puntuación elementais (p. e. punto, coma) e
as regras ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e
minúsculas), así como as
convencións ortográficas frecuentes na redacción de
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textos moi breves en soporte dixital.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar
textos escritos breves e de estrutura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais
propios de cada tipo de texto.

-Redactar unha presentación a partir de modelos,
reutilizando ao máximo todo o adquirido nesta unidade e
as precedentes.

-LE p.13 act. 7 17 act. 3
"Atelier d'écriture"
, LE p. 20 act. 1, 2
-LE p. 15 act. 5

-Reutilizar as estruturas estudadas e redactar frases
seguindo modelo
Aspectos
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto escrito os
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións interpersoais,
comportamento e convencións sociais, respectando as
normas de cortesía e da etiqueta máis importantes nos
contextos respectivos.

-A Unión Europea.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso
máis habitual para organizar o texto escrito de maneira
sinxela.

-Describir fisicamente unha persoa ou un animal.

- LE p. 11

- LE p. 16, 17
-Os ídolos.
-LE p 13 act. 7, LE p. 20 act. 1

-Facer o retrato de alguén.
- LE p. 12
-Informarse da identidade de alguén.
- LE p. 13 act. 7
-Indicar a nacionalidade e o país.
-Describir sensacións.

- LE p.13

-Expresar o que se quere ou o que se pode facer.

-LE p.14
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-LE p. 14
Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante
axustados ao contexto e á intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e conectores e marcadores
discursivos moi frecuentes).

C'est un / une qui

Patróns sint.
discursivos
- LE p. 11

Il / elle est + nationalidad.
As preposicións de lugar (cidades e países).

Avoir mal au / à la / à l' / aux +
nome.

- LE p. 13
<<J'observe et j'analyse>>

- LE p. 14

Os verbos pouvoir e vouloir.
- LE p. 15
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información breve, simple e directa en
situacións habituais e cotiás.

-Os adxectivos de descrición.

Léxico frecuente
- LE p.11
- LE p 13

-Os países e as nacionalidades.
- LE p. 14
-As sensacións (ter fame, sede, medo, doer).

Patróns sonoros e ortografía

Patróns sonoros e ortografía

Son /grafía

Coñecer e aplicar, de maneira suficiente para que a
mensaxe principal quede clara, os signos de puntuación
elementais (p. e. punto, coma) e as regras ortográficas
básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así como
as convencións ortográficas frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte dixital.

- Signos de puntuación: sinal de interrogación, de
exclamación e puntos suspensivos.

-LE p 17 act.3

Competencias clave (ademais da

Contidos

-Saber pronunciar e escribir palabras que conteñan o son
[ɑ].

-LE p 17 <<Je lis, j'écris>>

Actividades

competencia lingüística)
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Competencia matemática
e competencias clave en ciencia

-Utilizar razoamento lóxico para deducir. Aplicar as regras
aprendidas con concentración e rigor.

e tecnoloxía

-LE p .13
« J'observe et
j'analyse »,
LE p. 14
« J'observe et
j'analyse », LE
p . 19

-Saber utilizar ferramentas tecnolóxicas para realizar
procuras.

-LE p.20 act 1.

-Participar nos intercambios orais, respectar a quenda dos
demais.

-LE p. 11 act.3,
LE p. 12 act. 3,
LE p. 13
LE p. 14 act. 3
LE p. 16 e 17,
18, 19 e 20
-LE p.11 act. 1,
2 e 3 , LE p. 12
act 2., LE p. 14
act. 3
-LE p 12

Competencias sociais e cívicas

Aprender a aprender

-Desenvolver a capacidade de observación e de escoita.
Implicarse na aprendizaxe.

-Coidar a pronuncia e a entoación.
-Traballar a memoria.

-LE p. 12
« Mémorise »
LE p. 14 act. 2
e
« Mémorise »

-Reflexionar sobre unha regra gramatical.

-LE p. 13 act.
« J'observe et
j'analyse »

-Desenvolver a capacidade de observación. Recoñecer a
importancia da linguaxe non verbal na aprendizaxe.
Analizar unha estrutura gramatical. Coidar a pronuncia.
Adquirir e asimilar novos coñecementos.

-LE p. 15 act. 4
e « J'observe
et j'analyse »
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-Querer adquirir, obter e asimilar novos coñecementos.

-LE p. 16 e 17

-Organizar o traballo individual.

-LE p. 20 act. 1
e2

-Desenvolver a creatividade e a capacidade de facerse
comprender mediante a mímica.

-LE p. 15 act. 6

-Descubrir a Unión Europea.

-LE p 16 e 17

-Desenvolver a súa creatividade.

-LE p. 20 act 1
e2

Sentido da iniciativa e espírito
emprendedor

-Implicarse na aprendizaxe.

LE p. 14

Competencia dixital

-Realizar procura de información por Internet.

Sensibililidade e expresión cultural

19. Act. 1 e 5
-LE p. 17 @
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UNIDADE 2
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

1. Capta a información máis importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados
de maneira lenta e clara (p. e. en estacións ou
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan
boas e o son non estea distorsionado.

-Escoitar mensaxes orais e saber en que lugar se realizan.

-LE p. 21 act. 2

2. Entende os puntos principais do que se lle di en
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en
hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).

-Escoitar globalmente un diálogo co fin de definir a súa
situación.

Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a
información máis importante en textos orais breves e
ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun
rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do propio campo de
interese nos ámbitos persoal, público, e educativo,
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a
mensaxe e se poida volver escoitar

-Comprender un diálogo de forma global co fin de
identificar a situación e contestar preguntas.

-LE p. 22 act. 1, LE p. 23 act.
5e8

-Saber recoñecer preguntas sinxelas para poder
contestalas.
-LE p. 22 act. 2

-LE p.24 act. 1 e 2
-Comprender unha conversación e verificar as súas
respostas.
LE p. 25 act. 6

3. Comprende, nunha conversación informal na que
participa, descricións, narracións e opinións formulados
en termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida
diaria e sobre aspectos xerais de temas do seu interese,
cando se lle fala con claridade, amodo e directamente e
se o interlocutor está disposto a repetir ou reformular.

4. Comprende, nunha conversación formal na que

204

participa (p. e. nun centro de estudos), preguntas
sinxelas sobre asuntos persoais ou educativos, sempre
que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo
do que se lle dixo.

5. Identifica as ideas principais de programas de
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese
articulados con lentitude e claridade (p. e. noticias ou
reportaxes breves), cando as imaxes constitúen gran
parte da mensaxe.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas
para a comprensión do sentido xeral, os puntos
principais ou a información máis importante do texto.

-Exercitar a facultade de concentración e de atención
visual e auditiva.

- LE p. 21 act.1 e 3, LE p. 24
act. 1 e 2

-Escoitar e aprender a escoitar.

- LE p. 23 act. 5 e 8
-LE p. 28 act. 1

-Exercitar a facultade de concentración e de atención
visual e auditiva de forma lúdica.
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A . sociocult. e sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades
de lecer), condicións de vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz, contacto visual), e
convencións sociais (costumes, tradicións).

-A seguridade viaria.

- LE p. 26, 27

-Os slógans.

- LE p. 26, 27
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Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Distinguir a función ou funcións comunicativas máis
relevantes do texto (p. e. unha petición de información,
un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos seus
expoñentes máis frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común relativos á organización
textual (introdución do tema, cambio temático, e peche
textual).

-Indicar un itinerario.

- LE p. 22, LE p. 28 act 1

-Indicar onde vai e de onde vén.

-LE p. 23 act. 5 e 8 e
"J'observe et j'analyse", LE
p. 29 act. 3
- LE p. 25 act. 6

-Facer proposicións, suxestións. Aceptar e rexeitar.
-Falar de proxectos inmediatos.

- LE p. 24 act. 1 e 2

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sint.
discursivos

Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre
os constituíntes e a organización de patróns sintácticos
e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así
como os seus significados xerais asociados (p. e.
estrutura interrogativa para facer unha suxestión).

-Aller au / à la / à l' / aux.
- LE p. 23 act. 5 e 8 e
"J'observe et j'analyse"
-Vir du / de la / de l' / des.

-Le futur proche.

- LE p. 23 act. 5 e 8 e
"J'observe et j'analyse"
- LE p. 24 act. 1 e 2, LE p. 25
<<J'observe et j'analyse>>

- LE p. 24 act. 1 e 2, LE p. 25
<<J'observe et j'analyse>>

-On = tout le monde.
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre
os constituíntes e a organización de patróns sintácticos
e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así

-A cidade: lugares, itinerarios.

- LE p. 21 act. 1, 3, LE p. 22
act. 1
- LE p. 22 act. 1,
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como os seus significados xerais asociados (p. e.
estrutura interrogativa para facer unha suxestión).

-Os medios de transporte.

- LE p. 22

-As profesións.

- LE p. 24 act. 1 e 2
-LE p. 25 act. 6

-As actividades e o tempo libre.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Son/grafía

Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e recoñecer os seus
significados e as súas intencións comunicativas xerais.

-Os sons [b] / [v] / [f].

- LE p.22 "Boîte à sons"
- LE p. 24 "Boîte à sons"

-Os sons [oe] / [ø].

BLOQUE 2. PRODUCIÓN TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: produción

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un
guión escrito, sobre aspectos concretos de temas xerais
ou relacionados con aspectos básicos dos seus estudos,
e responde preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre
o seu contido se se articulan clara e lentamente.

Comunicación: produción

Comunicación: produción

Expresión
Producir textos breves e bastante comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e

Expresión
Expresión
- LE p. 22 act.4, p. 29 act. 4
-Indicar un itinerario.
Interacción
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intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que
se produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan
necesarias as pausas e a reformulación para organizar o
discurso e seleccionar expresións, e o interlocutor teña
que solicitar que se lle repita ou reformule.

2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de
cortesía básicas (saúdo e tratamento).

Interacción

3. Participa en conversacións informais breves, cara a
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que
establece contacto social, intercambia información e
expresa opinións de maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e
dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que
hai que seguir para realizar unha actividade conxunta.

Manexar frases curtas e fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o
discurso para buscar palabras ou articular expresións e
para reparar a comunicación. Interactuar de maneira
simple en intercambios claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou
manter a quenda de palabra, aínda que poidan darse
desaxustes na adaptación ao interlocutor.

Interacción

-LE p. 24 act. 4

-Facer proposicións a un compañeiro, aceptar ou
rexeitar.

-LE p. 25 act.7

-Consentir unha profesión para que os compañeiros
adiviñen de cal se trata.

4. Desenvólvese de maneira simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. e. para realizar un curso de
verán), achegando a información necesaria, expresando
de maneira sinxela as súas opinións sobre temas
habituais, e reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de maneira lenta e clara,
sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos
clave se o necesita.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas
para producir textos orais monológicos ou dialógicos
breves e de estrutura moi simple e clara, utilizando,
entre outros, procedementos como a adaptación da
mensaxe aos recursos dos que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de elementos.

-Liberar progresivamente a expresión oral. Reutilizar o
adquirido na unidade de forma dinámica e creativa.

-LE p. 24 act 4, LE p. 25 act. 7
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A. sociocult.
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto oral monológico ou
dialógico os coñecementos socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e convencións sociais,
actuando coa suficiente propiedade e respectando as
normas de cortesía máis importantes nos contextos
respectivos.

-A seguridade viaria.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Levar a cabo as funcións principais demandadas polo
propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas funcións e os patróns
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o
texto.

-Indicar un itinerario.

- LE p. 22 act. 4, p.29 act. 4
- LE p. 22 e 23, LE p. 29 act. 1

- LE p. 26, 27
-Os slógans.
-LE p.26, 27

-Indicar onde vai e de onde vén.
- LE p. 24 act. 4
-Facer proposicións,
suxestións. Aceptar e rexeitar.
- LE p. 25 act. 7
-Falar de proxectos inmediatos.

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e marcadores
conversacionais de uso moi frecuente).

-Aller au / à la / à l' / aux.

-Vir du / de la / de l' / des.

-Le futur proche.

Patróns sint.
discursivos
- LE p. 22 e 23 <<J'observe
et j'analyse>>
- LE p. 22 e 23 <<J'observe
et j'analyse>>
- LE p. 25 act. 6<<J'observe
et j'analyse>>
-LE p. 25 act. 6 <<J'observe
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et j'analyse>>
-On = tout le monde.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente
para comunicar información e opinións breves, sinxelas
e concretas, en situacións habituais e cotiás.

-A cidade: lugares, itinerarios.

- LE p.21

-Os medios de transporte.

- LE p 22

-As profesións.

- LE p. 24 act. 3, LE p. 29 act.
2

-As actividades e o tempo libre.

- LE p. 24 act. 4 e p. 25 act. 6

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Patróns sonoros
-LE p. 24 act. 4

Pronunciar e entoar de maneira bastante comprensible,
aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, se
cometan erros de pronuncia esporádicos, e os
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou
aclaracións.

-Imitar entoacións e traballar a expresividade.

-Os sons [b] / [v] / [f].

- LE p. 22
<<Boîte à sons>>
- LE p. 24 <<Boîte à sons>

-Os sons [oe] / [ø].
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p.
e. unha máquina expendedora), así como instrucións
claras para a realización de actividades e normas de
seguridade básicas (p. e. nun centro de estudos).

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Reutilizar o vocabulario da cidade de forma lúdica.

-LE p. 21 act. 2

Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e a
información importante en textos, tanto en formato
impreso como en soporte dixital, breves e ben
estruturados escritos nun rexistro neutro ou informal,
que traten de asuntos habituais en situacións cotiás, de
aspectos concretos de temas de interese persoal ou
educativo, e que conteñan estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.

-Comparar un itinerario e detectar erros.
- LE p. 22 act. 4
-Comprender un texto curto e aprender a extraer
información del.

2. Comprende correspondencia persoal sinxela en
calquera formato na que se fala dun mesmo; se
describen persoas, obxectos, lugares e actividades; se
narran acontecementos pasados, e se expresan de
maneira sinxela sentimentos, desexos e plans, e
opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu
interese.

-Comprender proposicións e as súas respostas para polas
en orde.

-LE p. 23 act. 5 e 6
LE p. 26 act. 1 e P. 27 act. 2 e
3
- LE p. 25 act 5

-Ler e comprender personaxes que falan dos seus
proxectos.
-LE p. 24 act. 1

3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na
que se lle informa sobre asuntos do seu interese no
contexto persoal ou educativo (p. e. sobre un curso de
verán).

4. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de
textos xornalísticos moi breves en calquera soporte e
sobre temas xerais ou do seu interese se os números, os
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nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran parte
da mensaxe.

5. Entende información específica esencial en páxinas
web e outros materiais de referencia ou consulta
claramente estruturados sobre temas relativos a
asuntos do seu interese (p. e. sobre unha cidade),
sempre que poida reler as seccións difíciles.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas
para a comprensión da idea xeral, os puntos máis
relevantes e a información importante do texto.

-Comprender un texto curto e aprender a extraer del
información.

-LE p. 23 act. 5, 7

-Comprender textos curtos con axuda das ilustracións e
de palabras transparentes.
-Desenvolver a súa competencia en comprensión escrita
a partir de documentos auténticos ou semi-auténticos
cun importante contido social.

- LE p. 26 act 4

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A . sociocult. e sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades
de lecer, condicións de vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e convencións sociais
(costumes, tradicións).

-A seguridade viaria.

- LE p. 26 act. 1 e p 27 act. 2
e3

-Os slógans.

-LE p.27 act. 1

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Distinguir a función ou funcións comunicativas máis
importantes do texto e un repertorio dos seus
expoñentes máis frecuentes, así como patróns

-Indicar un itinerario.

- LE p. 22 act 4

-Indicar onde vai e de onde vén.

- LE p. 23 act.5, 6, 7 e

-LE p. 26 e 27
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discursivos sinxelos de uso común relativos á
organización textual (introdución do tema, cambio
temático, e peche textual).

"J'observe et j'analyse"
- LE p. 24 act.1
-Facer proposicións, suxestións. Aceptar e rexeitar.
- LE p. 25 act.5
-Falar de proxectos inmediatos.

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos

Aplicar á comprensión do texto os constituíntes e a
organización de estruturas sintácticas de uso frecuente
na comunicación escrita, así como os seus significados
xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para facer
unha suxestión).

-Aller au / à la / à l' / aux.

- LE p. 23 act 5, 6 e 7 e
<<J'observe et j'analyse>>

-Vir du / de la / de l' / des.

-Le futur proche.

- LE p. 23 <<J'observe et
j'analyse>>
-LE p. 25 act. 5 e « J'observe
et j'analyse »
-LE p. 25 act. 5 e « J'observe
et j'analyse »

-On = tout le monde.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Recoñecer léxico escrito de uso frecuente relativo a
asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas xerais
ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e
inferir do contexto e do cotexto, con apoio visual, os
significados de palabras e expresións que se
descoñecen.

-A cidade: lugares, itinerarios.

- LE p. 21

-Os medios de transporte.
-As profesións.

- LE p. 22 act 3
- LE p. 24 act. 1

-As actividades e o tempo libre.

- LE p. 25. Act. 5
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Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortografía

Son/grafía

Recoñecer as principais convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así como abreviaturas e
símbolos de uso común (p.e . , %, ), e os seus
significados asociados.

- Signos de puntuación: sinal de interrogación, de
exclamación e puntos suspensivos.

- LE p. 23 act. 5
26 e 27

-Je lis, j'écris :
é(e)(s), er, es, et, ez = [e].

-LE p. 27 « Je lis, j'écris »

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos breves,
sinxelos e de estrutura clara sobre
temas habituais en situacións cotiás ou do propio
interese, nun rexistro neutro ou informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os signos de puntuación máis
frecuentes.

1. Completa un cuestionario sinxelo con información
persoal básica e relativa aos seus intereses ou afeccións
(p. e.
para asociarse a un club internacional de mozos).

Comunicación

Comunicación

-Redactar unha presentación sobre a seguridade viaria no
seu país.

-LE p.27 act. @

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
nos que fai comentarios moi breves ou dá instrucións
e indicacións relacionadas con actividades e situacións
da vida cotiá e do seu interese, respectando as

-Redactar slógans que rimen.

-LE p. 27 act. 2 "Atelier
d'écriture"

Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar
textos
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escritos breves e de estrutura
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada tipo de texto.

convencións e as normas de cortesía e da netiqueta
máis
importantes.

Incorporar
á produción do texto escrito os coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, respectando as normas de
cortesía e da netiqueta máis importantes nos contextos
respectivos.

3. Escribe correspondencia persoal breve na que se
establece e mantén o contacto
social (p. e. con amigos en
outros países), se intercambia información, se describe
en
termos sinxelos sucesos importantes e experiencias
persoais, e se fan e aceptan ofrecementos e suxestións
(p. e. cancelan, confirman ou modifican unha invitación
ou uns plans).

Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso
máis habitual para organizar o texto escrito de maneira
sinxela.
Mostrar control sobre un repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar
para comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante
axustados ao contexto e á intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e conectores e marcadores
discursivos moi frecuentes).

4. Escribe correspondencia formal moi básica e breve,
dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e observando as convencións
formais e as normas de cortesía básicas deste tipo de
textos.

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en situacións habituais e cotiás.
Coñecer e aplicar, de maneira suficiente para que a
mensaxe principal quede clara, os
signos de puntuación elementais (p. e. punto, coma) e
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as regras ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e
minúsculas), así como as
convencións ortográficas frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte dixital.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar
textos escritos breves e de estrutura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais
propios de cada tipo de texto.

Redactar slógans a partir de modelos, reutilizando ao
máximo todo o adquirido nesta unidade e as
precedentes.

-LE p. 27 act. 2 "Atelier
d'écriture"

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A. sociocult. e
sociolingüíticos

Incorporar á produción do texto escrito os
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións interpersoais,
comportamento e convencións sociais, respectando as
normas de cortesía e de etiqueta máis importantes nos
contextos respectivos.

-A seguridade viaria.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso
máis habitual para organizar o texto escrito de maneira
sinxela.

-Indicar un itinerario.

- LE p. 22

-Indicar onde vai e de onde vén.

- LE p. 23 act.6

-Facer proposicións, suxestións. Aceptar e rexeitar.

- LE p. 25

- LE p. 26 e 27
-Os slógans.
- LE p. 27 "Atelier d'écriture"

-Falar de proxectos inmediatos.
- LE p. 24 e 25, LE p. 29 act. 5
Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante

-Aller au / à la / à l' / aux.

Patróns sint.
discursivos
- LE p. 23 act. 6

-Vir du / de la / de l' / des.
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axustados ao contexto e á intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e conectores e marcadores
discursivos moi frecuentes).

- LE p. 23 act. 6
-Le futur proche.
- LE p. 25, LE p. 29 act. 5
-On = tout le monde.

- LE p. 25

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información breve, simple e directa en
situacións habituais e cotiás.

-A cidade: lugares, itinerarios.

- LE p.21,

-Os medios de transporte.

- LE p 22

-As profesións.

- LE p. 24

-As actividades e o tempo libre.

- LE p. 25

Patróns sonoros e ortografía

Patróns sonoros e ortografía

Son/grafía

Coñecer e aplicar, de maneira suficiente para que a
mensaxe principal quede clara, os signos de puntuación
elementais (p. e. punto, coma) e as regras ortográficas
básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así como
as convencións ortográficas frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte dixital.

- Signos de puntuación: sinal de interrogación, de
exclamación e puntos suspensivos.

-LE p 27 act.2 "Atelier
d'écriture"

-Je lis, j'écris :
é(e)(s), er, es, et, ez = [e].

-LE p. 27 « Je lis, j'écris »

Competencias clave (ademais da

Contidos

Actividades

- Utilizar o razoamento e a lóxica para deducir. Aplicar as
regras aprendidas con concentración e rigor.

-LE p.23
"J'observe et
j'analyse",LE
p. 25 act. 5

-Saber utilizar diferentes ferramentas tecnolóxicas para

-LE p. 30

competencia lingüística)

Competencia matemática
e competencias clave en ciencia
e tecnoloxía
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facer procuras.
Competencias sociais e cívicas

Aprender a aprender

-Participar e respectar a quenda de palabra. Implicarse na
vida da clase.

-LE p. 21 act 1,
3, LE p. 22, LE
p. 24 act. 4 e
p. 25 act. 7, LE
p. 28 act, 1 e 2

-Falar dos proxectos propios aos demais.

-LE p. 25 act. 7

-Gañar confianza á hora de falar.

-LE p. 29

-Propor ideas ao grupo e respectar as ideas dos
compañeiros.

-LE p. 30

-Traballar a capacidade de observación e de escoita.
Reforzar os automatismos de dedución das palabras
transparentes. Desenvolver estratexias para asociar
elementos. Implicarse na aprendizaxe.

-LE p.21 act. 1,
2 e 3, LE p. 22
act. 1, 2
LE p. 26 e 27

-Coidar a pronuncia. Diferenciar a gramática da lingua oral
da gramática da lingua escrita. Reflexionar sobre unha
regra gramatical. Desenvolver o sentido da escoita.

-LE p. 23 act.5
e 8,
« J'observe et
j'analyse », LE
p . 24 e 25

-Comparar unha estrutura gramatical coa súa lingua
materna.

-Desenvolver a capacidade de mímica para facerse
entender.

-LE p. 25,
« J'observe et
j'analyse »,
-LE p.25 act. 7

-Saber utilizar o xogo como método de aprendizaxe.
-LE p. 28 act 1,
2 e 3.
-Avaliar o seu propio traballo.
-LE p. 29 act.
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1, 2, 3, 4 e 5
-Distinguir a lingua oral da escrita e valoralo como unha
vantaxe. Valorar a importancia da interacción e da
aprendizaxe.
Sensibilización e expresión cultural

-Desenvolver a súa creatividade e a súa habilidade
manual.

-LE p. 25

-LE p.27 act. 1
e 2.
LE p. 30
-LE p. 28 act 3

Sentido da iniciativa e espírito
emprendedor

Competencia dixital

-Implicarse na creación de ideas.
-Implicarse na súa aprendizaxe.

-LE p. 25, LE p.
28 act. 3

-Aprender a traballar en grupo. Colaborar nun proxecto.

-LE p. 27
act.@, LE p.
30

-Conversar en francés.
-Buscar en Internet información sobre a seguridade viaria.

-LE p. 29
-LE p. 27 act
@
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UNIDADE 3
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

1. Capta a información máis importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados
de maneira lenta e clara (p. e. en estacións ou
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan
boas e o son non estea distorsionado.

Comunicación

Comunicación

-Observar ilustracións, escoitar e relacionar.

-LE p.33 act. 1, 2

-Recoñecer o vocabulario nunha canción.

-LE p.33 act. 3

Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a
información máis importante en textos orais breves e
ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun
rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do propio campo de
interese nos ámbitos persoal, público, e educativo,
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a
mensaxe e se poida volver escoitar

-Identificar situacións comprender vocabulario.
-LE p. 35 act. 7
2. Entende os puntos principais do que se lle di en
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en
hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).

-Comprender o sentido xeral de diálogos curtos e atopar
diferenzas.
-LE p. 34 act.1, 2 e 3
-Comprender documentos escritos co fin de contestar
preguntas orais.
-LE p. 35 act. 6

3. Comprende, nunha conversación informal na que
participa, descricións, narracións e opinións formulados
en termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida
diaria e sobre aspectos xerais de temas do seu interese,
cando se lle fala con claridade, amodo e directamente e
se o interlocutor está disposto a repetir ou reformular.

-Escoitar un diálogo, establecer comparacións.
-Comprensión global dun diálogo.
-LE p.36 act. 1 e 2
-Comprender preguntas orais co fin de respondelas.
-LE p. 37 act. 6

-LE p. 41 act. 4
4. Comprende, nunha conversación formal na que
participa (p. e. nun centro de estudos), preguntas
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sinxelas sobre asuntos persoais ou educativos, sempre
que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo
do que se lle dixo.

5. Identifica as ideas principais de programas de
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese
articulados con lentitude e claridade (p. e. noticias ou
reportaxes breves), cando as imaxes constitúen gran
parte da mensaxe.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas
para a comprensión do sentido xeral, os puntos
principais ou a información máis importante do texto.

-Escoitar e aprender a escoitar.

- LE p. 33 act.1, 2

-Exercitar a facultade de concentración e de atención
visual e auditiva.

- LE p. 33 act. 1
LE p. 35 act. 6 e 7.
LE p. 36 a ct. 2.

-Comprender unha situación con axuda de pistas sonoras
e visuais para poder localizar as diferenzas.

-LE p. 34 act. 1 e 2, LE p. 36
act. 7

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A. sociocult. e socioling.

Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades
de lecer), condicións de vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz, contacto visual), e
convencións sociais (costumes, tradicións).

-As festas tradicionais en Francia.

- LE p. 38 e 39

221

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións com.

Distinguir a función ou funcións comunicativas máis
relevantes do texto (p. e. unha petición de información,
un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos seus
expoñentes máis frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común relativos á organización
textual (introdución do tema, cambio temático, e peche
textual).

-Facer a compra de alimentos.

- LE p. 33 act. 1 e 2
-LE p.34 act. 1, 2 e 4

-Convidar a alguén, aceptar/ rexeitar educadamente
unha invitación.
-Expresar a posesión.

-LE p.35 act 8 e "J'observe et
j'analyse"
- LE p. 36 act. 1, 2

-Facer a compra nunha tenda de alimentación.

-LE p. 37 act. 6

-Explicar unha receita de cociña.

-LE p. 36 act 1 e 2

-Precisar unha cantidade.
Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre
os constituíntes e a organización de patróns sintácticos
e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así
como os seus significados xerais asociados (p. e.
estrutura interrogativa para facer unha suxestión).

-Adxectivos posesivos (varios posuidores).
-Je voudrais (cortesía).

Patróns sint.
discursivos
-LE p. 35 act. 8 et "j'observe
et j'analyse"
-LE p. 36 act. 1 e 2

-O imperativo e os pronomes de CD.

-LE p. 37 act. 6 e <<J'observe
et j'analyse >>

-A cantidade.

- LE p. 36 act. 1 e 2
<<J'observe et j'analyse >>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre
os constituíntes e a organización de patróns sintácticos
e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así

-A compra e as tendas de alimentación.

- LE p.33 act. 1 e 2, 3

-Os alimentos (1).

-LE p. 33 act. 1, 2 e 3.
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como os seus significados xerais asociados (p. e.
estrutura interrogativa para facer unha suxestión).

- LE p.37 act. 6
-As receitas.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e recoñecer os seus
significados e as súas intencións comunicativas xerais.

- Os sons [gr] / [kr] / [tr].

Patróns sonoros
- LE p. 34 <<Boîte à sons>>
- LE p. 36 <<Boîte à sons>>

-Os sons [s] / [z].

BLOQUE 2. PRODUCIÓN TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: produción

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un
guión escrito, sobre aspectos concretos de temas xerais
ou relacionados con aspectos básicos dos seus estudos,
e responde preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre
o seu contido se se articulan clara e lentamente.

Comunicación: produción

Comunicación

Expresión

Expresión

- Adestrarse na pronuncia do vocabulario estudado.

- LE p. 34 act.4

Expresión
Producir textos breves e bastante comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que

-Reutilizar frases e estruturas traballadas anteriormente.
-LE p. 36 act. 3
2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o

-Presentación oral da diferentes xornadas internacionais.
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se produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan
necesarias as pausas e a reformulación para organizar o
discurso e seleccionar expresións, e o interlocutor teña
que solicitar que se lle repita ou reformule o devandito.

transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de
cortesía básicas (saúdo e tratamento).

Interacción

3. Participa en conversacións informais breves, cara a
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que
establece contacto social, intercambia información e
expresa opinións de maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e
dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que
hai que seguir para realizar unha actividade conxunta.

Manexar frases curtas e fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o
discurso para buscar palabras ou articular expresións e
para reparar a comunicación. Interactuar de maneira
simple en intercambios claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou
manter a quenda de palabra, aínda que poidan darse
desaxustes na adaptación ao interlocutor.

- LE p. 39 act. 4@
Interacción
-Convidar a alguén, aceptar, rexeitar.

Interacción

- Comprar nunha tenda de alimentación.

-LE p. 34 act. 5

-LE p. 36 act. 4

4. Desenvólvese de maneira simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. e. para realizar un curso de
verán), achegando a información necesaria, expresando
de maneira sinxela as súas opinións sobre temas
habituais, e reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de maneira lenta e clara,
sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos
clave se o necesita.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas
para producir textos orais monológicos ou dialógicos
breves e de estrutura moi simple e clara, utilizando,
entre outros, procedementos como a adaptación da
mensaxe aos recursos dos que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de elementos.

-Crear un diálogo a partir dun modelo.

-LE p. 34 act 5, LE p. 36 act. 4

-Apropiarse de expresións para convidar a alguén,
aceptar ou rexeitar de forma educada. Asociar frases a
personaxes. Traballar a pronuncia.

- LE p. 35 act. 4b

- Memorizar diálogos e fórmulas comunicativas
- LE p. 35 act. 4b
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A .sociocul. e
sociolingüístico
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Incorporar á produción do texto oral monológico ou
dialógico os coñecementos socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e convencións sociais,
actuando coa suficiente propiedade e respectando as
normas de cortesía máis importantes nos contextos
respectivos.

-As festas tradicionais en Francia.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións principais demandadas polo
propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas funcións e os patróns
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o
texto.

- LE p. 38 e 39 act. 4@

Funcións comunicativas
- LE p.33

-Facer a compra de alimentos.
- LE p 34 act. 5, p. 35 act. 5
-Convidar a alguén, aceptar/ rexeitar educadamente
unha invitación.
- LE p. 35
-Expresar a posesión.
-LE p. 36 act. 4
-Facer a compra nunha tenda de alimentación.
-Explicar unha receita de cociña.

-LE p. 37

-Precisar unha cantidade.

-LE p. 36 act. 4

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sint.
discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e marcadores
conversacionais de uso moi frecuente).

-Adxectivos posesivos (varios posuidores).
-LE p. 35
-Je voudrais(cortesía).
-O imperativo e os pronomes de CD.

-LE p. 36 act. 4

-A cantidade.

- LE p. 37 <<J'observe et
j'analyse >>
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-LE p. 36 act 4
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente
para comunicar información e opinións breves, sinxelas
e concretas, en situacións habituais e cotiás.

-A compra e as tendas de alimentación.

- LE p. 33

-Os alimentos (1).
-LE p. 33
-As receitas.
-LE p. 37 act.8

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Pronunciar e entoar de maneira bastante comprensible,
aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, se
cometan erros de pronuncia esporádicos, e os
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou
aclaracións.

- Os sons [gr] / [kr] / [tr].

Patróns sonoros
- LE p. 34 "Boîte à sons".
-LE p. 34 act. 4b

-Imitar entoacións.

p. 36 "Boîte à sons".

-Les sons [s] / [z].

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p.
e. unha máquina expendedora), así como instrucións
claras para a realización de actividades e normas de

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Ler observar e atopar erros.
-Ler e comprender documentos escritos co fin de

- LE p. 34 act. 2

Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e
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información importante en textos, tanto en formato
impreso como en soporte dixital, breves e ben
estruturados escritos nun rexistro neutro ou informal,
que traten de asuntos habituais en situacións cotiás, de
aspectos concretos de temas de interese persoal ou
educativo, e que conteñan estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.

seguridade básicas (p. e. nun centro de estudos).

contestar preguntas.

-LE p. 35 act. 6

-Ler unha receita.
2. Comprende correspondencia persoal sinxela en
calquera formato na que se fala dun mesmo; se
describen persoas, obxectos, lugares e actividades; se
narran acontecementos pasados, e se expresan de
maneira sinxela sentimentos, desexos e plans, e
opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu
interese.

3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na
que se lle informa sobre asuntos do seu interese no
contexto persoal ou educativo (p. e. sobre un curso de
verán).

-Comprender de forma global textos curtos. Observar
documentos. Buscar información específica.

-LE p. 37 act. 7
- LE p. 38 e 39 act. 1 e 3

-Ler e comprender invitacións de diferente natureza.

-Comprender documentos e extraer deles información
para preparar unha presentación oral.

- LE p. 39 act. 1 "Atelier
d'écriture"

-Asociar réplicas a un personaxe, descifrar mensaxes.

-LE p. 39 act.4@

-LE p 40 act. 1, 2 e 3.

4. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de
textos xornalísticos moi breves en calquera soporte e
sobre temas xerais ou do seu interese se os números, os
nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran parte
da mensaxe.

5. Entende información específica esencial en páxinas
web e outros materiais de referencia ou consulta
claramente estruturados sobre temas relativos a
asuntos do seu interese (p. e. sobre unha cidade),
sempre que poida reler as seccións difíciles.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas

-Comprender una receita.

- LE p. 37 act. 7
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para a comprensión da idea xeral, os puntos máis
relevantes e información importante do texto.
-Comprender textos curtos con axuda das ilustracións e
de palabras transparentes.

-LE p. 35 act. 6, LE p. 38 e 39
act. 1 e 3

-Buscar información en diferentes documentos co fin de
facer unha presentación.

-LE p. 39 act. 4@

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A. sociocult. e socioling.

Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades
de lecer, condicións de vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e convencións sociais
(costumes, tradicións).

-As festas tradicionais en Francia.

- LE p. 38 e 39 act. 1, 3 e 4

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Distinguir a función ou funcións comunicativas máis
importantes do texto e un repertorio dos seus
expoñentes máis frecuentes, así como patróns
discursivos sinxelos de uso común relativos á
organización textual (introdución do tema, cambio
temático, e peche textual).

-Facer a compra de alimentos.

- LE p.33

-Convidar a alguén, aceptar/ rexeitar educadamente
unha invitación.

- LE p. 34 act. 2 e 4

-Expresar a posesión.

- LE p. 35 act 8 e "J'observe
et j'analyse"
-LE p. 36

-Facer a compra nunha tenda de alimentación.
-Explicar unha receita de cociña.

-LE p. 37 act. 7

-Precisar unha cantidade.

-LE p. 36
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Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos

Aplicar á comprensión do texto os constituíntes e a
organización de estruturas sintácticas de uso frecuente
na comunicación escrita, así como os seus significados
xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para facer
unha suxestión).

-Adxectivos posesivos (varios posuidores).

-LE p.35 act. 8 e
<<J'observe et j'a nalyse>>.
LE p. 41 act. 1

-Je voudrais(cortesía).

LE p.36

-O imperativo e os pronomes de CD.

- LE p.37 act. 7 e <<J'observe
et j'analyse >>.
LE p. 41 act. 3

-A cantidade.

-LE p. 36

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Recoñecer léxico escrito de uso frecuente relativo a
asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas xerais
ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e
inferir do contexto e do cotexto, con apoio visual, os
significados de palabras e expresións que se
descoñecen.

-A compra e as tendas de alimentación.

-LE p. 33 act 1, 2

-Os alimentos (1).

-LE p. 33 act. 1 e 2, LE p. 36
act. 2.
LE p. 41 act. 2
-LE p. 37 act. 7

-As receitas.
Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortografía

Son/grafía

Recoñecer as principais convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así como abreviaturas e
símbolos de uso común (p.e . , %, ), e os seus
significados asociados.

- Signos de puntuación: sinal de interrogación, de
exclamación e puntos suspensivos

- LE p. 39 act. 1"Atelier
d'écriture"

-Savoir prononcer et écrire deas mots contenant sonlle
[ʒ].

LE p. 39 « Je lis, j'écris ».
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BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos breves,
sinxelos e de estrutura clara sobre
temas habituais en situacións cotiás ou de propio
interese, nun rexistro neutro ou informal,
utilizando recursos básicos de cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os signos de puntuación máis
frecuentes.

1. Completa un cuestionario sinxelo con información
persoal básica e relativa aos seus intereses ou afeccións
(p. e. para asociarse a un club internacional de mozos).

-Crear receitas utilizando as estruturas estudadas.

-LE p. 37 act. 8

Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar
textos escritos breves e de estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais
propios de cada tipo de texto.

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
nos que fai comentarios moi breves ou dá instrucións
e indicacións relacionadas con actividades e situacións
da vida cotiá e do seu interese, respectando as
convencións e as normas de cortesía e da netiqueta
máis importantes.

Incorporar
á produción do texto escrito os coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, respectando as normas de
cortesía e da netiqueta máis importantes nos contextos
respectivos.

3. Escribe correspondencia persoal breve na que se
establece e mantén o contacto
social (p. e. con amigos en
outros países), intercámbiase información, descríbense
en
termos sinxelos sucesos importantes e experiencias
persoais, e fanse e aceptan ofrecementos e
suxestións (p. e. se cancelan, confirman ou modifican
unha invitación ou uns plans).

Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso

4. Escribe correspondencia formal moi básica e breve,
dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e

-Redactar unha invitación.
-LE p. 39 act. 1 « atelier
d'écriture »
-Redactar unha presentación co fin de presentala
oralmente á clase.

-LE p. 39 act. 4 @
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máis habitual para organizar o texto escrito de maneira
sinxela.
Mostrar control sobre un repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar
para comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante
axustados ao contexto e á intención comunicativa
(repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e marcadores discursivos
moi frecuentes).

observando as convencións formais e as normas de
cortesía básicas deste tipo de textos.

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en situacións habituais e cotiás.
Coñecer e aplicar, de maneira suficiente para que a
mensaxe principal quede clara, os
signos de puntuación elementais (p. e. punto, coma) e
as regras ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas e
minúsculas), así como as convencións ortográficas
frecuentes na redacción de textos moi breves en
soporte dixital.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar
textos escritos breves e de estrutura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais
propios de cada tipo de texto.

-Redactar receitas reutilizando ao máximo todo o
adquirido nesta unidade e nas precedentes.

-LE p. 37 act. 8

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A. sociocult. e socioling.

Incorporar á produción do texto escrito os

-As festas tradicionais en Francia.

- LE p. 39 act. 2 e 4@
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coñecementos socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións interpersoais,
comportamento e convencións sociais, respectando as
normas de cortesía e da netiqueta máis importantes nos
contextos respectivos.
Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso
máis habitual para organizar o texto escrito de maneira
sinxela.

-Facer a compra de alimentos.

- LE p.33

-Convidar a alguén, aceptar/ rexeitar educadamente
unha invitación.

- LE p 34, LE p. 39 act. 2
"Atelier d'écriture"
-LE p. 35 act. 8

-Expresar a posesión.
-LE p. 36 act. 4
-Facer a compra nunha tenda de alimentación.
-Explicar unha receita de cociña.

-LE p. 37 act. 8

-Precisar unha cantidade.

-LE p. 36 act. 4

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante
axustados ao contexto e á intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e conectores e marcadores
discursivos moi frecuentes).

-Adxectivos posesivos (varios posuidores).

-LE p. 35 act. 8
<<J'observe et j'abnalyse>>
LE p. 36 act. 4
LE p. 41 act. 1

-Je voudrais (cortesía).

-LE p.36 act 7 et <<J'observe
et j'analyse>>.

-O imperativo e os pronomes de CD.

- LE p. 36 act. 4,
LE p. 41 act. 3

-A cantidade.

-LE p. 36
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Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información breve, simple e directa en
situacións habituais e cotiás.

-A compra e as tendas de alimentación.

-LE p. 33

-Os alimentos (1).
-LE p. 33,
LE p. 41 act. 2
-As receitas.
-LE p. 37 act. 8

Patróns sonoros e ortografía

Patróns sonoros e ortografía

Son/grafía

Coñecer e aplicar, de maneira suficiente para que a
mensaxe principal quede clara, os signos de puntuación
elementais (p. e. punto, coma) e as regras ortográficas
básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así como
as convencións ortográficas frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte dixital.

- Signos de puntuación: sinal de interrogación, de
exclamación e puntos suspensivos.

-LE p 39 act.2 "Atelier
d'écriture »

-Savoir prononcer et écrire deas mots contenant sonlle
[ʒ].

-LE p. 39 "Je lis, j'écris »

Competencias clave (ademais da

Contidos

Actividades

-Utilizar o razoamento e a lóxica para deducir. Aplicar as
regras aprendidas con concentración e rigor.

-LE p.35 act. 6,
8 et
"J'observe et

competencia lingüística)

Competencia matemática
e competencias clave en ciencia
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e tecnoloxía

Competencias sociais e cívicas

j'analyse"
LE p. 40 act. 1,
2e3

-Aplicar un razoamento matemático e as regras
aprendidas con rigor.

-LE p. 37 act. 7
"J'observe et
j'analyse".
LE p. 41

-Saber utilizar ferramentas tecnolóxicas para realizar
procuras de información.
-Repartir as tarefas. Propór ideas ao grupo. Respectar o
traballo dos demais. Aceptar as críticas. Compartir o
mérito e a responsabilidade.

-LE p. 42

- Participar e respectar a quenda de palabra, escoitar aos
compañeiros.

-LE p. 33,
LE p. 34 act.
4b e 5.
LE p. 35 act. 7.
LE p. 36 act. 4.
LE p. 39 act.
4@
LE p. 42

-

Aprender a aprender

-LE p. 42

-Traballar a capacidade de observación e de escoita.
Implicarse na aprendizaxe.

-LE p. 33

- Traballar a capacidade da escoita e da memoria. Coidar a
pronuncia e a entoación.

-LE p. 34 act.
2, 4b et 5

-Reflexionar sobre unha regra gramatical; comparala coa
estrutura gramatical da súa lingua. Diferenciar a
gramatical oral da escrita. Adquirir e asimilar novos
coñecementos.

-LE p.35 act. 8
"J'observe et
j'analyse".
LE p. 37
"J'observe et
j'analyse".
LE p. 39 act. 1,
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2, 3 e 4.

Sensibilidade e expresión cultural

Sentido da iniciativa e espírito
emprendedor

Competencia dixital

-Reutilizar os coñecementos adquiridos.

-LE p. 41

-Desenvolver a capacidade de escoita, de observación e de
memoria.

-LE p. 36 act. 4

- Autoevaluarse, desenvolver o sentido da observación.
- Organizar o seu traballo, avaliar o traballo dos demais.
-Implicarse na creación de ideas.

-LE p.41
-LE p. 42
-LE p. 33 act. 3

-Desenvolver a súa creatividade.

-LE p.37 act. 8,
LE p. 42

-Descubrir as festas tradicionais en Francia.

-LE p.39 act. 1,
2, 3 e 4

-Colaborar nun proxecto común.

-LE p. 42

-Implicarse na súa aprendizaxe.

-LE p. 36,
LE p. 40

-Conversar en francés.
-Realizar procuras en Internet para atopar información
sobre as xornadas internacionais.

-LE p 41 act. 4
-LE p. 39 act.
4@

-Preparar un soporte de presentación para a tarefa final.

-LE p. 42
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UNIDADE 4
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

1. Capta a información máis importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados
de maneira lenta e clara (p. e. en estacións ou
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan
boas e o son non estea distorsionado.

-Observar as ilustracións, escoitar e localizar o
vocabulario.

-LE p.43 act. 1 e 2

-Comprensión do sentido xeral dun texto, localizar
palabras clave.

-LE p. 44 act. 1,

2. Entende os puntos principais do que se lle di en
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en
hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).

-Comparar elementos descritivos orais cunha ilustración.

-LE p.44 act.2

Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a
información máis importante en textos orais breves e
ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun
rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do propio campo de
interese nos ámbitos persoal, público, e educativo,
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a
mensaxe e se poida volver escoitar

3. Comprende, nunha conversación informal na que
participa, descricións, narracións e opinións formulados
en termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida
diaria e sobre aspectos xerais de temas do seu interese,
cando se lle fala con claridade, amodo e directamente e
se o interlocutor está disposto a repetir ou reformular.

-Comprender descricións relacionadas co aloxamento.

-LE p. 43 act. 3,
LE p. 44 act. 4

-Comprender un cómic.
-Debuxar unha casa a partir dunha descrición oral.

-LE p. 45 act. 5

-Comprender un diálogo co fin de definir a situación.

-LE p. 45 act. 7

-Asociar frases a unha ilustración.
-LE p. 46 act. 1

-LE p. 46 act. 2

4. Comprende, nunha conversación formal na que
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participa (p. e. nun centro de estudos), preguntas
sinxelas sobre asuntos persoais ou educativos, sempre
que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo
do que se lle dixo.

5. Identifica as ideas principais de programas de
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese
articulados con lentitude e claridade (p. e. noticias ou
reportaxes breves), cando as imaxes constitúen gran
parte da mensaxe.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas
para a comprensión do sentido xeral, os puntos
principais ou a información máis importante do texto.

-Adestrarse na comprensión oral, axudarse das
ilustracións e dos ruídos de fondo.

- LE p. 43 act. 1, 2 , 3 e 4

-Exercitar a facultade de concentración e de atención
visual e auditiva.

-Comprender o sentido xeral dunha descrición e ser
capaz de debuxala segundo vaian escoitando a gravación.

- LE p. 44 act 1 e 2 LE p. 45
act. 5, LE p. 51 act. 5
-LE p. 45 act 7

-Escoitar e ser capaces de descubrir os erros.
-LE p. 46 act. 3
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A. sociocult. e socioling.

Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades
de lecer), condicións de vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), comportamento (xestos,

-Casas insólitas.

-LE p. 48 e 49

-A habitación dos seus soños.

-LE p. 52.
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expresións faciais, uso da voz, contacto visual), e
convencións sociais (costumes, tradicións).
Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Distinguir a función ou funcións comunicativas máis
relevantes do texto (p. e. unha petición de información,
un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos seus
expoñentes máis frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común relativos á organización
textual (introdución do tema, cambio temático, e peche
textual).

-Describir a súa casa ou o seu apartamento.

-LE p. 43 p. 44

-Falar da súa habitación e dos seus obxectos persoais.
-LE p. 43 act. 1, 2, 3 e 4. LE p.
44 act. 1, 2, 3, e 4. LE p. 45
act. 5 e 7
-Contar acontecementos do pasado.

-LE p. 46 act. 1, 2 e 3

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos.

Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre
os constituíntes e a organización de patróns sintácticos
e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así
como os seus significados xerais asociados (p. e.
estrutura interrogativa para facer unha suxestión).

-As preposicións de lugar con de.

-LE p. 45 act.5 e 7

-O passé composé (1): formación e auxiliares.

-LE p.46 act.1, 2 e 3,
LE p. 47 act. 4 et "J'observe
et je lis" et « Grammaire en
rythme »

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre
os constituíntes e a organización de patróns sintácticos
e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así
como os seus significados xerais asociados (p. e.
estrutura interrogativa para facer unha suxestión).

-O aloxamento: as habitacións, os mobles, a decoración.

- LE p. 43 act.1, 2, 3 e 4

-Os obxectos persoais.

- LE p. 44 e 45

-As expresións de lugar.

- LE p. 45 act. 5 e 7

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Patróns sonoros
-LE p.44 <<Boîte à sons>>
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- Os sons [ʃ] / [s].

Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e recoñecer os seus
significados e as súas intencións comunicativas xerais.

-LE p.46 <<Boîte à sons>>

-Os sons [ʃ] / [ʒ].

BLOQUE 2. PRODUCIÓN TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: produción

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un
guión escrito, sobre aspectos concretos de temas xerais
ou relacionados con aspectos básicos dos seus estudos,
e responde preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre
o seu contido se se articulan clara e lentamente.

Comunicación: produción

Comunicación: produción

Expresión
Producir textos breves e bastante comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que
se produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan
necesarias as pausas e a reformulación para organizar o
discurso e seleccionar expresións, e o interlocutor teña

Expresión
Expresión
-LE p. 44 act. 3
- Falar da súa habitación.
-LE p. 50 act. 1
-Observar unha ilustración e explicar as diferenzas.

2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de
cortesía básicas (saúdo e tratamento).

-LE p. 51 act. 2.
-Describir un apartamento.
-Contar un acontecemento en pasado.

-LE p. 51 act. 4

Interacción
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que solicitar que se lle repita ou reformule o devandito.
Interacción
Manexar frases curtas e fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o
discurso para buscar palabras ou articular expresións e
para reparar a comunicación. Interactuar de maneira
simple en intercambios claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou
manter a quenda de palabra, aínda que poidan darse
desaxustes na adaptación ao interlocutor.

3. Participa en conversacións informais breves, cara a
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que
establece contacto social, intercambia información e
expresa opinións de maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e
dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que
hai que seguir para realizar unha actividade conxunta.

Interacción
-Realizar preguntas e/ou contestalas.
-LE p.43 act. 5
-Falar de acontecementos pasados.
-LE p. 47 act. 5 e 6

4. Desenvólvese de maneira simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. e. para realizar un curso de
verán), achegando a información necesaria, expresando
de maneira sinxela as súas opinións sobre temas
habituais, e reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de maneira lenta e clara,
sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos
clave se o necesita.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas
para producir textos orais monológicos ou dialógicos
breves e de estrutura moi simple e clara, utilizando,
entre outros, procedementos como a adaptación da
mensaxe aos recursos dos que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de elementos.

-Crear unha des cripción a partir dun modelo.

-LE p. 44 act. 3

-Reutilizar os coñecementos adquiridos dunha forma
dinámica e lúdica.

-LE p.47 act. 6

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A. sociocul. e socioling.

Incorporar á produción do texto oral monológico ou
dialógico os coñecementos socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e convencións sociais,

-Casas insólitas.

- LE p. 48 e 49

-A habitación dos seus soños.

- LE p. 52
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actuando coa suficiente propiedade e respectando as
normas de cortesía máis importantes nos contextos
respectivos.
Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Levar a cabo as funcións principais demandadas polo
propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas funcións e os patróns
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o
texto.

-Describir a súa casa ou o seu apartamento.

-LE p. 44 act.3, LE p. 51 act.
2

-Falar da súa habitación e dos seus obxectos persoais.
-Contar acontecementos do pasado.

- LE p.43 act. 5, LE p. 44
act.3
-LE p. 46
LE p.47 act. 5 e 6

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sint.
discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e marcadores
conversacionais de uso moi frecuente).

-As preposicións de lugar con de.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente
para comunicar información e opinións breves, sinxelas
e concretas, en situacións habituais e cotiás.

-O aloxamento: as habitacións, os mobles, a decoración.

-LE p. 43 act 5,

- LE p.45 act. 6, LE p. 51 act.
1e2
-O passé composé (1): formación e auxiliares.
- LE p.46
LE p.47 act. 5 e 6 ;
LE p. 47 "J'observe et
j'analyse" et « Grammaire
en rythme »
LE p. 51 act. 3 e 4

-Os obxectos persoais.
-LE p.44 act.3
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-As expresións de lugar.

-LE p.45 act. 6, LE p. 51 act.
1e2

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Son/grafía

Pronunciar e entoar de maneira bastante comprensible,
aínda que resulte evidente o acento estranxeiro,
cométanse erros de pronuncia esporádicos, e os
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou
aclaracións.

- Os sons [ʃ] / [s].

-LE p.44 <<Boîche à sons>>
-LE p.46 <<Boîche à sons>>

-Os sons [ʃ] / [ʒ]

-LE p. 47 « J'observe et je
lis »

-Ler e imitar entoacións.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p.
e. unha máquina expendedora), así como instrucións
claras para a realización de actividades e normas de
seguridade básicas (p. e. nun centro de estudos).

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Ler e comprender una descrición dunha habitación.

- LE p. 44 act. 1.

Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e a
información importante en textos, tanto en formato
impreso como en soporte dixital, breves e ben
estruturados escritos nun rexistro neutro ou informal,
que traten de asuntos habituais en situacións cotiás, de
aspectos concretos de temas de interese persoal ou

-Comprender un cómic.
-LE p.45 act. 5
-Comprender de forma global un diálogo e extraer del
información.

2. Comprende correspondencia persoal sinxela en
calquera formato na que se fala dun mesmo; se

-LE p. 46 act. 1

-Desenvolver a súa competencia en comprensión escrita
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educativo, e que conteñan estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.

describen persoas, obxectos, lugares e actividades; se
narran acontecementos pasados, e se expresan de
maneira sinxela sentimentos, desexos e plans, e
opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu
interese.

a partir de documentos auténticos ou semiauténticos cun
gran contido sociocultural.

-LE p. 48 e 49 act. 1, 2 e 3

-Escribir unha nota ou carta para quedar con alguén.

-LE p. 49 "Atelier d'écriture"
act. 1 e 2

3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na
que se lle informa sobre asuntos do seu interese no
contexto persoal ou educativo (p. e. sobre un curso de
verán).

4. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de
textos xornalísticos moi breves en calquera soporte e
sobre temas xerais ou do seu interese se os números, os
nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran parte
da mensaxe.

5. Entende información específica esencial en páxinas
web e outros materiais de referencia ou consulta
claramente estruturados sobre temas relativos a
asuntos do seu interese (p. e. sobre unha cidade),
sempre que poida reler as seccións difíciles
Estratexias de comprensión
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas
para a comprensión da idea xeral, os puntos máis
relevantes e información importante do texto.

Estratexias de comprensión
-Comprender un texto curto e aprender a extraer
información.

Estratexias
-LE p. 44 act. 1

-Comprender textos curtos con axuda das ilustracións e
de palabras transparentes.

- LE p. 45 act. 5, LE p. 46 act.
1

- Comprender de forma global textos curtos. Observar
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documentos, buscar informacións específicas.

-LE p. 48 e 49 act. 1

-Comprender vocabulario grazas ao contexto.
-LE p. 48 e 49 act. 2 e 3.
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A. sociocult. e socioling.

Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades
de lecer, condicións de vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e convencións sociais
(costumes, tradicións).

-Casas insólitas.

-LE p. 48 e 49 act. 1, 2 e 3
-LE p. 52

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Distinguir a función ou funcións comunicativas máis
importantes do texto e un repertorio dos seus
expoñentes máis frecuentes, así como patróns
discursivos sinxelos de uso común relativos á
organización textual (introdución do tema, cambio
temático, e peche textual).

-Describir a súa casa ou o seu apartamento.

- LE p.43, LE p. 50 Act.2

-Contar acontecementos do pasado.

-LE p. 44, -LE p.45
-LE p. 46 act. 1, P. 47
« J'observe et je lis »

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

P. sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto os constituíntes e a
organización de estruturas sintácticas de uso frecuente
na comunicación escrita, así como os seus significados
xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para facer
unha suxestión).

-As preposicións de lugar con de.

-LE p.45 act. 5 et
<<J'observe et j'analyse>>.

-O passé composé (1): formación e auxiliares.

- LE p. 46 act. 1 p.47
<<J'observe et j'analyse >>

-A habitación dos seus soños.

-Falar da súa habitación e dos seus obxectos persoais.
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Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Recoñecer léxico escrito de uso frecuente relativo a
asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas xerais
ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e
inferir do contexto e do cotexto, con apoio visual, os
significados de palabras e expresións que se
descoñecen.

-O aloxamento: as habitacións, os mobles, a decoración.

-LE p. 43, LE p. 44 act. 1 e P.
45 act. 5
-LE p. 44 act. 1

-As expresións de lugar.

-LE p. 45 act. 5 e "J'observe
et je lis"

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortografía

Son/grafía

Recoñecer as principais convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así como abreviaturas e
símbolos de uso común (p.e . , %, ), e os seus
significados asociados.

- Signos de puntuación: sinal de interrogación, de
exclamación e puntos suspensivos

- LE p. 45 act. 5, LE p. 46 act.
1

-Os obxectos persoais.

-O son [s] pode escribirse c(e), c(i),ç, s, ss ou t(i).

-LE p.49 "Je lis, j'écris"

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos breves,
sinxelos e de estrutura clara sobre
temas habituais en situacións cotiás ou do propio
interese, nun rexistro neutro ou informal,
utilizando recursos básicos de cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os signos de puntuación máis
frecuentes.

1. Completa un cuestionario sinxelo con información
persoal básica e relativa a sou intereses ou afeccións (p.
e. para asociarse a un club internacional de mozos).

Comunicación

Comunicación

-Redactar unha presentación. Casas insólitas.

-LE p.49 act. @

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
nos que fai comentarios moi breves ou dá instrucións

-Redactar unha invitación.
-LE p.49 act.3 "Atelier
d'écriture"
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Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar
textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada tipo de texto.
Incorporar
á produción do texto escrito os coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, respectando as normas de cortesía
e da netiqueta máis importantes nos contextos
respectivos.
Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso
máis habitual para organizar o texto escrito de maneira
sinxela.
Mostrar control sobre un repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar
para comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante
axustados ao contexto e á intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e conectores e marcadores
discursivos moi frecuentes).

e indicacións relacionadas con actividades e situacións
da vida cotiá e do seu interese, respectando as
convencións e as normas de cortesía e da netiqueta
máis
importantes.
3. Escribe correspondencia persoal breve na que se
establece e mantén o contacto
social (p. e. con amigos en
outros países), intercámbiase información, descríbense
en
termos sinxelos sucesos importantes e experiencias
persoais, e fanse e aceptan ofrecementos e
suxestións (p. e. cancelan, confirman ou modifican unha
invitación ou uns plans).
4. Escribe correspondencia formal moi básica e breve,
dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e
observando as convencións formais e as normas de
cortesía básicas deste tipo de textos.

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar
información breve, simple e directa en situacións
habituais e cotiás.
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Coñecer e aplicar, de maneira suficiente para que a
mensaxe principal quede clara, os
signos de puntuación elementais (p. e. punto, coma) e
as regras ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e
minúsculas), así como as
convencións ortográficas frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte dixital.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar
textos escritos breves e de estrutura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais
propios de cada tipo de texto.

-Redactar unha presentación a partir de modelos,
reutilizando ao máximo todo o adquirido nesta unidade e
as precedentes.

-LE p. 49 act. @

-Redactar unha invitación liberando de forma progresiva
a expresión escrita.

-LE p. 49 act. 3 "Atelier
d'écriture"

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A. sociocult. e socioling.

Incorporar á produción do texto escrito os
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións interpersoais,
comportamento e convencións sociais, respectando as
normas de cortesía e da netiqueta máis importantes nos
contextos respectivos.

-Casas insólitas.

-LE p. 48 e 49 act. @
- LE p.52

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso
máis habitual para organizar o texto escrito de maneira
sinxela.

-Describir a súa casa ou o seu apartamento.

-LE p. 44, 45

-A habitación dos seus soños.

-Falar da súa habitación e dos seus obxectos persoais.
- LE p. 43, LE p.45
-Contar acontecementos do pasado.
-LE p. 45 e 46
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Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sint.
discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante
axustados ao contexto e á intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e conectores e marcadores
discursivos moi frecuentes).

-As preposicións de lugar con de.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información breve, simple e directa en
situacións habituais e cotiás.

-O aloxamento: as habitacións, os mobles, a decoración.

-LE p. 43, 44 e 45

-Os obxectos persoais.

-LE p.44,45

-As expresións de lugar.

-LE p. 45

Patróns sonoros e ortografía

Patróns sonoros e ortografía

Son/grafía

Coñecer e aplicar, de maneira suficiente para que a
mensaxe principal quede clara, os signos de puntuación
elementais (p. e. punto, coma) e as regras ortográficas
básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así como
as convencións ortográficas frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte dixital.

- Signos de puntuación: sinal de interrogación, de
exclamación e puntos suspensivos.

-LE p 49 act.3 "Atelier
d'écriture"

-O son [s] pode escribirse c(e), c(i), ç, s, ss ou t(i).

-LE p.49 "Je lis, j'écris

-LE p. 45
-O passé composé (1): formación e auxiliares.
-LE p. 47 <<J'observe et
j'analyse>>. LE p. 51 act. 5
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Competencias clave (ademais da

Contidos

Actividades

-Utilizar o razoamento lóxico para deducir. Aplicar as
regras aprendidas con concentración e rigor.

-LE p.45
"J'observe et
j'analyse"

- Aplicar un razoamento matemático

-LE p. 47 act. 4

-Aplicar as regras aprendidas con rigor.

-LE p. 51

- Participar e respectar a quenda de palabra dos demais.

- LE p. 43, LE
p. 47 act. 5 e 6

-Implicarse na vida da clase. Participar e escoitar aos seus
compañeiros.

-LE p. 44 act. 7

-Coller confianza na expresión oral

-LE p. 51 act.
1, 2, 3 e 4

-Repartir as tarefas. Propor ideas ao grupo. Respectar o
traballo dos demais. Aceptar as críticas. Compartir o
mérito e a responsabilidade

-LE p. 52

-Traballar a capacidade de observación e de escoita.

-LE p.43 , 44 e
50

competencia lingüística)

Competencia matemática
e competencias clave en ciencia
e tecnoloxía

Competencias sociais e cívicas

Aprender a aprender

Reforzar os automatismos de dedución de palabras
transparentes. Desenvolver estratexias para asociar
elementos.
-Implicarse na aprendizaxe.

-LE p. 44, 45 p.
-LE p. 45

-Diferenciar a gramática da lingua oral e a gramática da
lingua escrita. Reflexionar sobre unha regra gramatical.
-Traballar a capacidade de observación e de escoita.
Coidar a pronuncia. Buscar o adquirir, obter e asimilar
novos coñecementos.

-LE p. 46, LE
p.48 e 49
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-Utilizar o xogo como un modo de aprendizaxe.

Sensibilidade e expresión cultural

Sentido da iniciativa e espírito
emprendedor

- Autoevaluarse, desenvolver o sentido da observación.

-LE p. 50 act. 1
e2
-LE p. 51

- Organizar o seu traballo.

-LE p 52

-Desenvolver a súa capacidade de facerse comprender
mediante a mímica.

-LE p. 47 act.6

-Falar dos tipos de aloxamentos atípicos.

-LE p.48 e 49

-Desenvolver a súa creatividade.
-Implicarse na súa aprendizaxe.

-LE p. 52
-LE p. 44, 45,
46 e 50
-LE p. 48 e 49
@
-LE p. 51 act.
1, 2, 3 e 4
LE p. 49 @

-Participar e respectar ao compañeiro.
-Conversar en francés.
Competencia dixital

-Saber buscar información en Internet e utilizala de forma
crítica e sistemática.
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UNIDADE 5
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

1. Capta a información máis importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados
de maneira lenta e clara (p. e. en estacións ou
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan
boas e o son non estea distorsionado.

Comunicación

Comunicación

-Comprender e identificar o vocabulario dos utensilios da
mesa.

-LE p. 55 act. 1,

Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a
información máis importante en textos orais breves e
ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun
rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do propio campo de
interese nos ámbitos persoal, público, e educativo,
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a
mensaxe e se poida volver escoitar

2. Entende os puntos principais do que se lle di en
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en
hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).

3. Comprende, nunha conversación informal na que
participa, descricións, narracións e opinións formulados
en termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida
diaria e sobre aspectos xerais de temas do seu interese,
cando se lle fala con claridade, amodo e directamente e
se o interlocutor está disposto a repetir ou reformular.

-Observar ilustracións, escoitar para asimilar e
memorizar.

-LE p. 55 act. 2 e 3

-Comprender de forma global un diálogo nun
restaurante.

-LE p. 56 act. 1

-Comprender de forma global a letra dunha canción.

-LE p. 57 act. 3, 4 e 5

-Comprender un poema.

-LE p. 58 act. 1

-Comprender mensaxes orais co fin de contestar
preguntas e corrixir informacións.

-LE p. 59 act. 5 e 6

4. Comprende, nunha conversación formal na que
participa (p. e. nun centro de estudos), preguntas
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sinxelas sobre asuntos persoais ou educativos, sempre
que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo
do que se lle dixo.

5. Identifica as ideas principais de programas de
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese
articulados con lentitude e claridade (p. e. noticias ou
reportaxes breves), cando as imaxes constitúen gran
parte da mensaxe.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas
para a comprensión do sentido xeral, os puntos
principais ou a información máis importante do texto.

-Adestrarse na comprensión oral.

- LE p. 55 act.1 e 2, LE p. 57
act. 1, 2 e 3, LE p. 59 act. 5 e
6

-Exercitar a facultade de concentración e de atención
visual e auditiva.

- LE p. 55 act 1, 2 e 3

-Localizar expresións útiles.

-LE p. 56 act 1

-Comprender un poema mediante ilustracións.

-LE p.59 act.1 e 2

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A. sociocult. e socioling.

Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades
de lecer), condicións de vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz, contacto visual), e
convencións sociais (costumes, tradicións).

-Literatura francesa.

-LE p. 60, 61

-Un espectáculo poético.

-LE p. 64
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Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Distinguir a función ou funcións comunicativas máis
relevantes do texto (p. e. unha petición de información,
un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos seus
expoñentes máis frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común relativos á organización
textual (introdución do tema, cambio temático, e peche
textual).

-Pedir a comida nun restaurante.

-LE p. 56 act.1

-Informarse sobre os costumes de alguén.
- Falar das accións cotiás e contar anécdotas en pasado.
- Expresar emocións.

-LE p. 57 act. 1, 2 e 3 p.63
act.3
-LE p.58 act. 1, LE p. 63 act.
5

-LE p. 59 act.5 e 6
Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre
os constituíntes e a organización de patróns sintácticos
e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así
como os seus significados xerais asociados (p. e.
estrutura interrogativa para facer unha suxestión).

-O pronome en.

Patróns sint.
discursivos
-LE p.57 act 1, 2 e 3 e
« J'observe et j'analyse ».

-O passé composé (2) : participios pasados en [y], [i], [e]

-LE p.59 act 1, 5 e 6 e
« J'observe et j'analyse ».

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre
os constituíntes e a organización de patróns sintácticos
e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así
como os seus significados xerais asociados (p. e.
estrutura interrogativa para facer unha suxestión).

- Os utensilios da mesa.

- LE p.55 act.1, 2 e 3 p.
- LE p 57 act.1, 2 e 3

- Os alimentos (2).

- LE p. 56 act. 1 e p. 57 act.
1, 2 e 3

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Son/grafía

Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e recoñecer os seus
significados e as súas intencións comunicativas xerais.

-Os sons [aj] e [ɛj].

-LE p. 56 « Boîte à sons »

- Expresións de tempo (frecuencia).

-LE p. 58 « Boîte à sons »
- Os sons [y], [u] e [i].
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BLOQUE 2. PRODUCIÓN TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: produción

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un
guión escrito, sobre aspectos concretos de temas xerais
ou relacionados con aspectos básicos dos seus estudos,
e responde preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre
o seu contido se se articulan clara e lentamente.

Comunicación: produción

Comunicación

Expresión

Expresión

- Describe unha mesa.

-LE p. 63 act. 3

Interacción

Interacción

-Memorizar un diálogo. No restaurante.

-LE p. 56 act 2

Expresión
Producir textos breves e bastante comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que
se produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan
necesarias as pausas e a reformulación para organizar o
discurso e seleccionar expresións, e o interlocutor teña
que solicitar que se lle repita ou reformule o devandito.

2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de
cortesía básicas (saúdo e tratamento).

-Cantar unha canción
-LE p.57 act. 6
-Reutilizar as expresións da alimentación de forma lúdica.
-LE p. 57 act. 7
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Interacción
Manexar frases curtas e fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o
discurso para buscar palabras ou articular expresións e
para reparar a comunicación. Interactuar de maneira
simple en intercambios claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou
manter a quenda de palabra, aínda que poidan darse
desaxustes na adaptación ao interlocutor.

3. Participa en conversacións informais breves, cara a
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que
establece contacto social, intercambia información e
expresa opinións de maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e
dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que
hai que seguir para realizar unha actividade conxunta.

-Reutilizar modelos sintácticos e traballar a mímica.
-Preparar un diálogo: no restaurante.

-LE p. 59 act. 7

-Propor alimentos a alguén. Preguntas e respostas.
-LE p. 63 act. 2

-LE p. 63 act. 4
4. Desenvólvese de maneira simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. e. para realizar un curso de
verán), achegando a información necesaria, expresando
de maneira sinxela as súas opinións sobre temas
habituais, e reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de maneira lenta e clara,
sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos
clave se o necesita.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas
para producir textos orais monológicos ou dialógicos
breves e de estrutura moi simple e clara, utilizando,
entre outros, procedementos como a adaptación da
mensaxe aos recursos dos que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de elementos.

-Comunicar na lingua de aprendizaxe cun modelo.

-LE p. 56 act. 2

-Crear frases a partir dun modelo sintáctico.
-LE p 57 act. 7
-Cantar unha canción para memorizar e asimilar o
vocabulario.
-LE p. 57 act. 6

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A. sociocult. e socioling.

Incorporar á produción do texto oral monológico ou
dialógico os coñecementos socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e convencións sociais,
actuando coa suficiente propiedade e respectando as
normas de cortesía máis importantes nos contextos

-Literatura francesa.

- LE p. 60 e 61

-Un espectáculo poético.

-LE p. 64 act. 3

255

respectivos.
Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Levar a cabo as funcións principais demandadas polo
propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas funcións e os patróns
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o
texto.

-Pedir a comida nun restaurante.

-LE p.56 act. 2, LE p. 63 act 2

-Informarse sobre os costumes de alguén.

-LE p. 57 act. 6 e 7 p.63 act.
5

- Falar das accións cotiás e contar anécdotas en pasado.
- Expresar emocións.

-LE p.58
LE p.63 act.1

-LE p. 59 act. 6
Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e marcadores
conversacionais de uso moi frecuente).

-O pronome en.

- LE p.57 act. 6 e 7 et
« J'oubserve et j'analyse »,
LE p. 62 act. 2
-LE p.59 act. 7 »<J'observe
et j'analyse » LE p.63 act. 1

-O passé composé (2) : participios pasados en [y], [i], [e]

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente
para comunicar información e opinións breves, sinxelas
e concretas, en situacións habituais e cotiás.

- Os utensilios da mesa.

-LE p. 55., LE p. 63 act 3

- Expresións de tempo (frecuencia).

-LE p.57 act 6 e 7. LE p. 63
act. 5

- Os alimentos (2).

-LE p. 56 act. 2 LE p. 57 act.
6 e 7, LE p.63 act. 2, 4 e 5
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Patróns sonoros

Patróns sonoros

Son/grafía

Pronunciar e entoar de maneira bastante comprensible,
aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, se
cometan erros de pronuncia esporádicos, e os
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou
aclaracións.

-Os sons [aj] e [ɛj].

- LE p. 56 <<Boîte à sons>>
-LE p.58 « Boîte à sons »

- Os sons [y], [u] e [i].

-LE p.57 act. 6, LE p. 62 act.
1

-Ler en voz alta, traballar a pronuncia.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p.
e. unha máquina expendedora), así como instrucións
claras para a realización de actividades e normas de
seguridade básicas (p. e. nun centro de estudos).

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Ler e comprender un diálogo nun restaurante.

-LE p.57 act. 1

Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e
información importante en textos, tanto en formato
impreso como en soporte dixital, breves e ben
estruturados escritos nun rexistro neutro ou informal,
que traten de asuntos habituais en situacións cotiás, de
aspectos concretos de temas de interese persoal ou
educativo, e que conteñan estruturas sinxelas e un

-Ler e comprender unha canción.
-LE p. 57 act. 3
-Comprender un poema.
-LE p. 58 act. 3

2. Comprende correspondencia persoal sinxela en
calquera formato na que se fala dun mesmo; se
describen persoas, obxectos, lugares e actividades; se

-Comprender pequenas anécdotas e asocialas a unha
ilustración.

-LE p. 59 act. 4

-Comprender de forma global pequenos textos,
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léxico de uso frecuente.

narran acontecementos pasados, e se expresan de
maneira sinxela sentimentos, desexos e plans, e
opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu
interese.

relacionar obras con autores.
LE p. 60 e 61 act. 1, 2 e 3
-Comprender documentos en Internet e saber buscar
información.
-LE p. 61 act. @
- Ler unha ficha dun autor: Jules Verne.

3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na
que se lle informa sobre asuntos do seu interese no
contexto persoal ou educativo (p. e. sobre un curso de
verán).

-LE p. 61 « Atelier
d'écriture » act. 1

4. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de
textos xornalísticos moi breves en calquera soporte e
sobre temas xerais ou do seu interese se os números, os
nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran parte
da mensaxe.

5. Entende información específica esencial en páxinas
web e outros materiais de referencia ou consulta
claramente estruturados sobre temas relativos a
asuntos do seu interese (p. e. sobre unha cidade),
sempre que poida reler as seccións difíciles
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas
para a comprensión da idea xeral, os puntos máis
relevantes e información importante do texto.

-Comprender un pequeno poema.

-LE p. 58 act. 3

-Comprender un texto curto e aprender a extraer
información.

-LE p. 59 act. 4

-Desenvolver a súa competencia escrita a partir de
documentos auténticos ou semiauténticos con forte
contido sociocultural.

- LE p. 60 e 61 act. 1, 2 e 3,
act. 1 « Atelier d'écriture »
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act. 1
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A. sociocult. e socioling.

Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades
de lecer, condicións de vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e convencións sociais
(costumes, tradicións).

-Literatura francesa.

-LE p. 60 e 61 act. 1, 2 e 3.
Act. 1 « Atelier d'écriture »
act. 1

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Distinguir a función ou funcións comunicativas máis
importantes do texto e un repertorio dos seus
expoñentes máis frecuentes, así como patróns
discursivos sinxelos de uso común relativos á
organización textual (introdución do tema, cambio
temático, e peche textual).

-Pedir a comida nun restaurante.

-LE p. 56

-LE p. 64 act. 1
-Un espectáculo poético.

-Informarse sobre os costumes de alguén.
-LE p. 57act. 3
- Falar das accións cotiás e contar anécdotas en pasado.
- Expresar emocións.

-LE p.58act.3, LE p. 59 act. 4

-LE p.59 act.4
Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos

Aplicar á comprensión do texto os constituíntes e a
organización de estruturas sintácticas de uso frecuente
na comunicación escrita, así como os seus significados
xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para facer
unha suxestión).

-O pronome en.

-LE p.57 act. 3 <<J'observe
et j'analyse>>

-O passé composé (2) : participios pasados en [y], [i], [e]

-LE p.59 act. 4 « J'observe et
j'analyse »

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico
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Recoñecer léxico escrito de uso frecuente relativo a
asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas xerais
ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e
inferir do contexto e do cotexto, con apoio visual, os
significados de palabras e expresións que se
descoñecen.

- Os utensilios da mesa.

-LE p. 55

- Expresións de tempo (frecuencia).

-LE p. 57 act. 3

- Os alimentos (2).
-LE p.56 act 1, LE p. 57 act. 3

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortografía

Son/grafía

Recoñecer as principais convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así como abreviaturas e
símbolos de uso común (p.e. , %, ), e os seus
significados asociados.

-O poema.

- LE p. 58 act 3

- Signos de puntuación: sinal de interrogación, de
exclamación e puntos suspensivos.

LE p. 61 act. 1

-O son [ɛ] pode escribirse ai, é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei.
-LE p. 61 "Je lis j'ecris"

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos breves,
sinxelos e de estrutura clara sobre
temas habituais en situacións cotiás ou do propio
interese, nun rexistro neutro ou informal,
utilizando recursos básicos de cohesión, as convencións

1. Completa un cuestionario sinxelo con información
persoal básica e relativa aos seus intereses ou afeccións
(p. e.
para asociarse a un club internacional de mozos).

Comunicación

Comunicación

-Redactar a continuación dun poema.

-LE p. 58 act. 3

-Redactar unha ficha sobre un escritor.
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ortográficas básicas e os signos de puntuación máis
frecuentes.
Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar
textos
escritos breves e de estrutura simple, p. e. copiando
formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de
cada tipo de texto.
Incorporar
á produción do texto escrito os coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, respectando as normas de
cortesía e da netiqueta máis importantes nos contextos
respectivos.
Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso
máis habitual para organizar o texto escrito de maneira
sinxela.
Mostrar control sobre un repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar
para comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante
axustados ao contexto e á intención comunicativa
(repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e marcadores discursivos
moi frecuentes).

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
nos que fai comentarios moi breves ou dá instrucións
e indicacións relacionadas con actividades e situacións
da vida cotiá e do seu interese, respectando as
convencións e as normas de cortesía e dan etiqueta
máis importantes.

-LE p.61 act. 2 « Atelier
d'écriture »

3. Escribe correspondencia persoal breve na que se
establece e mantén o contacto
social (p. e. con amigos en
outros países), intercámbiase información, descríbense
en
termos sinxelos sucesos importantes e experiencias
persoais, e fanse e aceptan ofrecementos e
suxestións (p. e. se cancelan, confirman ou modifican
unha invitación ou uns plans).
4. Escribe correspondencia formal moi básica e breve,
dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e observando as convencións
formais e as normas de cortesía básicas deste tipo de
textos.

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar
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información breve,
simple e directa en situacións habituais e cotiás.
Coñecer e aplicar, de maneira suficiente para que a
mensaxe principal quede clara, os
signos de puntuación elementais (p. e. punto, coma) e
as regras ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e
minúsculas), así como as
convencións ortográficas frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte dixital.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar
textos escritos breves e de estrutura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais
propios de cada tipo de texto.

-Seguindo un modelo escribir a continuación dun poema.

-LE p. 58 act.3

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A. sociocul. e socioling.

Incorporar á produción do texto escrito os
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións interpersoais,
comportamento e convencións sociais, respectando as
normas de cortesía e da netiqueta máis importantes nos
contextos respectivos.

-Literatura francesa.

-LE p. 60 e 61-LE p.61 act. 2
« Atelier d'écriture »

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso
máis habitual para organizar o texto escrito de maneira

-Pedir a comida nun restaurante.

-LE p. 56

- Reutilizar o adquirido na unidade para liberar de forma
progresiva a expresión escrita.

-LE p.61 act. 2 « Atelier
d'écriture »

-LE p. 64
-Un espectáculo poético.

-Informarse sobre os costumes de alguén.
-LE p. 57
- Falar das accións cotiás e contar anécdotas en pasado.
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sinxela.
- Expresar emocións.

-LE p. 58

-LE p. 59
Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sint.
Discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante
axustados ao contexto e á intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e conectores e marcadores
discursivos moi frecuentes).

-O pronome en.

-O passé composé (2) : participios pasados en [y], [i], [e]

-LE p.59 « J'observe et
j'analyse »

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información breve, simple e directa en
situacións habituais e cotiás.

- Os utensilios da mesa.

-LE p. 55

- Expresións de tempo (frecuencia).

-LE p. 57

-LE p.57 « J'observe et
j'analyse »

- Os alimentos (2).
-LE p. 56 e 57
Patróns sonoros e ortografía

Patróns sonoros e ortografía

Son/grafía

Coñecer e aplicar, de maneira suficiente para que a
mensaxe principal quede clara, os signos de puntuación
elementais (p. e. punto, coma) e as regras ortográficas
básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así como
as convencións ortográficas frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte dixital.

-O poema.

-LE p. 58 act. 3

- Signos de puntuación: sinal de interrogación, de
exclamación e puntos suspensivos.

-LE p. 61 act. 2 « Atelier
d'écriture »

-O son [ɛ] pode escribirse ai, é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei.

-LE p. 61 "Je lis j'ecris"
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Contidos

Actividades

Competencia matemática

- Aplicar un razoamento lóxico.

-LE p.5 act.3

e competencias clave en ciencia

-Utilizar o razoamento e a lóxica para deducir. Aplicar as
regras aprendidas con concentración e rigor.

-LE p. 57
« J'observe et
j'analyse » LE
p . 59
« J'observe et
j'analyse »

-Saber utilizar ferramentas tecnolóxicas para realizar
procuras.
-Participar e respectar a quenda de palabra dos demais.

-LE p. 64

-Implicarse na vida da clase. Participar e escoitar aos
compañeiros.

- LE p. 56ct. 2,
LE p. 57 act. 3,
4,5, 6 e 7, -LE
p.61 act. 2
« Atelier
d'écriture »

-Propor ideas ao grupo, escoitar e respectar a
presentación dos demais compañeiros, saber aceptar
críticas.
-Traballar a capacidade de observación e de escoita.
Implicarse na aprendizaxe.

-LE p. 64

-Traballar a capacidade de escoita, observación e

-LE p. 56 act.2,

Competencias clave (ademais da
competencia lingüística)

e tecnoloxía

Competencias sociais e cívicas

Aprender a aprender

- LE p. 55, 56,
57, 58 e 59

-LE p.55, 58 e
59
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Sensibilidade e expresión cultural

Competencia dixital

memoria. Reconocer a importancia do xogo na
aprendizaxe. Coidar a pronuncia.

LE p. 57 act. 3,
4, 5, 6 e 7. LE
p. 59 act. 7

-Querer adquirir, obter e asimilar novos coñecementos.

-LE p. 60 e 61

-Reutilizar o adquirido. Coidar a pronuncia. Traballar a
capacidade de observación e escoita.

-LE p. 63, 64

-Desenvolver a creatividade.

-LE p. 58 act.
3, LE p. 64

-Desenvolver a capacidade da mímica para comunicar.

-LE p. 59 act. 7

-Descubrir algúns autores franceses.

-LE p. 60 e 61

-Implicarse na creación de ideas.

-LE p. 62 act. 1

-Saber buscar información en Internet.

-LE p. 61 Act.
2@
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UNIDADE 6
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

1. Capta a información máis importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados
de maneira lenta e clara (p. e. en estacións ou
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan
boas e o son non estea distorsionado.

Comunicación

Comunicación

-Comprensión do sentido xeral dun diálogo co fin de
asocialo a unha viñeta.

-LE p.66 act. 2,

Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a
información máis importante en textos orais breves e
ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun
rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do propio campo de
interese nos ámbitos persoal, público, e educativo,
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a
mensaxe e se poida volver escoitar

2. Entende os puntos principais do que se lle di en
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en
hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).

3. Comprende, nunha conversación informal na que
participa, descricións, narracións e opinións formulados
en termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida
diaria e sobre aspectos xerais de temas do seu interese,
cando se lle fala con claridade, amodo e directamente e
se o interlocutor está disposto a repetir ou reformular.

-Completar un diálogo e completalo co vocabulario visto
na lección.

-LE p. 72 act.2

-Localizar informacións precisas nun texto sobre un
animal.
-LE p. 66 act. 1
-Comprender preguntas sobre un texto dun animal.
-Comprender unha mensaxe oral de forma máis
exhaustiva explicando se as frases son verdadeiras ou
falsas.

-LE p.66 act. 2

-LE p.67 act. 3

4. Comprende, nunha conversación formal na que
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participa (p. e. nun centro de estudos), preguntas
sinxelas sobre asuntos persoais ou educativos, sempre
que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo
do que se lle dixo.

5. Identifica as ideas principais de programas de
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese
articulados con lentitude e claridade (p. e. noticias ou
reportaxes breves), cando as imaxes constitúen gran
parte da mensaxe.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas
para a comprensión do sentido xeral, os puntos
principais ou a información máis importante do texto.

- Exercitar a facultade de concentración auditiva e visual.

- LE p. 66 act. 1, 2

-Adestrarse na comprensión oral.

- LE p. 72 act. 2 LE p. 73 act.
6.

-Exercitar a facultade de concentración e de atención
visual e auditiva.

-LE p. 66 act. 3 67 act. 5

-Localizar expresións útiles.
-LE p. 68 act. 3
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A . sociocult. e socioling

Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades
de lecer), condicións de vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz, contacto visual), e
convencións sociais (costumes, tradicións).

-Francia en superlativo: lugares ou acontecementos de
renome.

-LE p. 70 e 71
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Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Distinguir a función ou funcións comunicativas máis
relevantes do texto (p. e. unha petición de información,
un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos seus
expoñentes máis frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común relativos á organización
textual (introdución do tema, cambio temático, e peche
textual).

-Falar das estacións, do tempo que vai.

-LE p. 65 act.1, 2.

-Informarse e dar informacións precisas dun animal.

-LE p. 66 act. 1

-Facer comparacións.
-LE p. 67 act. 3
-Falar dos proxectos do futuro.
-LE p. 69 act. 5 e 7

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre
os constituíntes e a organización de patróns sintácticos
e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así
como os seus significados xerais asociados (p. e.
estrutura interrogativa para facer unha suxestión).

-O comparativo e o superlativo.

Patróns sint.
discursivos
-LE p.67 act. 3 et
<<J'observe et j'analyse>>.

-O futuro simple: formación e verbos irregulares.

-LE p.69 act. 5 e 7 et
<<J'observe et j'analyse>>,
« Grammaire en rthymes »
-LE p. 69 act.7 <<J'observe
et j'analyse>>.

-Os pronomes de CD
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre
os constituíntes e a organización de patróns sintácticos
e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así
como os seus significados xerais asociados (p. e.
estrutura interrogativa para facer unha suxestión).

-As estacións e o tempo.

- LE p.65 act.1, 2, LE p. 72
act. 2

-Os animais da sabana.

- LE p.66 act.1 LE p. 67 act.
3
-LE p. 67 act. 3

-Os grandes números (medidas e cantidades.
-Expresións de tempo (futuro).

- LE p. 68 act.2
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Patróns sonoros

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e recoñecer os seus
significados e as súas intencións comunicativas xerais.

-Os sons [k] / [g].

-LE p.66 <<Boîte à sons>>
-LE p.68 <<Boîte à sons>>

- Os sons [d] / [t].

BLOQUE 2. PRODUCIÓN TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: produción

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un
guión escrito, sobre aspectos concretos de temas xerais
ou relacionados con aspectos básicos dos seus estudos,
e responde preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre
o seu contido se se articulan clara e lentamente.

Comunicación: produción

Comunicación

Expresión

Expresión

-Contestar preguntas.

-LE p. 69 act. 7,

-Describir un animal

-LE p. 73 act. 4

Expresión
Producir textos breves e bastante comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e
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intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que
se produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan
necesarias as pausas e a reformulación para organizar o
discurso e seleccionar expresións, e o interlocutor teña
que solicitar que se lle repita ou reformule o devandito.

2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de
cortesía básicas (saúdo e tratamento).

-Cantar unha canción

-LE p.72 act.3

Interacción

Interacción

-Comparar animais.

-LE p.67 act.4

Interacción

3. Participa en conversacións informais breves, cara a
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que
establece contacto social, intercambia información e
expresa opinións de maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e
dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que
hai que seguir para realizar unha actividade conxunta.

-Expresar acontecementos en futuro.

-LE p.69 act. 6
LE p. 73 act. 2

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas
para producir textos orais monológicos ou dialógicos
breves e de estrutura moi simple e clara, utilizando,
entre outros, procedementos como a adaptación da
mensaxe aos recursos dos que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de elementos.

-Sistematizar estruturas e reutilizalas. Utilizar frases
comparativas e superlativas.

-LE p. 67 act. 4

Manexar frases curtas e fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o
discurso para buscar palabras ou articular expresións e
para reparar a comunicación. Interactuar de maneira
simple en intercambios claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou
manter a quenda de palabra, aínda que poidan darse
desaxustes na adaptación ao interlocutor.

4. Desenvólvese de maneira simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. e. para realizar un curso de
verán), achegando a información necesaria, expresando
de maneira sinxela as súas opinións sobre temas
habituais, e reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de maneira lenta e clara,
sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos
clave se o necesita.

-Reutilizar os coñecementos adquiridos de forma
dinámica e lúdica.

-LE p. 69 act 6
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Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A. sociocult. e socioling.

Incorporar á produción do texto oral monológico ou
dialógico os coñecementos socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e convencións sociais,
actuando coa suficiente propiedade e respectando as
normas de cortesía máis importantes nos contextos
respectivos.

-Francia en superlativo: lugares ou acontecementos de
renome.

- LE p. 70 e 71

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Levar a cabo as funcións principais demandadas polo
propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas funcións e os patróns
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o
texto.

-Falar das estacións, do tempo que vai.

- LE p.65 act. 3 e 4.

-Informarse e dar informacións precisas dun animal.

-LE p. 66 act. 2, LE p. 73 act.
4

-Facer comparacións.
-LE p.67 act.4, LE p. 73 act. 5
-Falar dos proxectos do futuro.

-LE p.69 act. 5, 6 e 7 LE p.73
act.1, 2

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sint. discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e marcadores
conversacionais de uso moi frecuente).

-O comparativo e o superlativo.

-LE p.67 act. 4

-O futuro simple: formación e verbos irregulares.

- LE p.69 act. 5 e « J'observe
et j'analyse » e « Grammaire
en rythme ! »
-LE p.69 act. 7
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-Os pronomes de CD co presente e o futuro.
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente
para comunicar información e opinións breves, sinxelas
e concretas, en situacións habituais e cotiás.

-As estacións e o tempo.

-LE p. 65 act. 3 e 4, LE p. 72
act. 3LE p. 73 act. 1 e 3
-LE p. 66 act. 2

-Os animais da sabana.

-LE p. 66 act. 2, p. 67 act. 3,
p. 73 act. 3

-Os grandes números (medidas e cantidades.
-LE p. 68
LE p. 73 act. 2
-Expresións de tempo (futuro).
Patróns sonoros

Patróns sonoros

Son/grafía

Pronunciar e entoar de maneira bastante comprensible,
aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, se
cometan erros de pronuncia esporádicos, e os
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou
aclaracións.

-Os sons [k] / [g].

-LE p.66 <<Boîte à sons>>
-LE p.68 <<Boîte à sons>>

- Os sons [d] / [t].

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

272

Comunicación: comprensión

Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e
información importante en textos, tanto en formato
impreso como en soporte dixital, breves e ben
estruturados escritos nun rexistro neutro ou informal,
que traten de asuntos habituais en situacións cotiás, de
aspectos concretos de temas de interese persoal ou
educativo, e que conteñan estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.

1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p.
e. unha máquina expendedora), así como instrucións
claras para a realización de actividades e normas de
seguridade básicas (p. e. nun centro de estudos).

2. Comprende correspondencia persoal sinxela en
calquera formato na que se fala dun mesmo; se
describen persoas, obxectos, lugares e actividades; se
narran acontecementos pasados, e se expresan de
maneira sinxela sentimentos, desexos e plans, e
opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu
interese.

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Localizar e comprender informacións a través do xogo.

-LE p.69 act. 5

-Comprender de forma global un texto, saber buscar
información específica.

-LE p. 66 act. 1 LE p.70 e 71
act 1 e 2 Act. 1 "Atelier
d'écriture"

-Comprender descricións e asocialos a un personaxe.

- LE p. 72 act. 1.1

-Comprender un cómic e saber completalo.

-LE p. 72 act. 2.1

3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na
que se lle informa sobre asuntos do seu interese no
contexto persoal ou educativo (p. e. sobre un curso de
verán).

4. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de
textos xornalísticos moi breves en calquera soporte e
sobre temas xerais ou do seu interese se os números, os
nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran parte
da mensaxe.

5. Entende información específica esencial en páxinas
web e outros materiais de referencia ou consulta
claramente estruturados sobre temas relativos a
asuntos do seu interese (p. e. sobre unha cidade),
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sempre que poida reler as seccións difíciles.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas
para a comprensión da idea xeral, os puntos máis
relevantes e información importante do texto.

-Deducir informacións precisas dun documento. Localizar
as palabras clave e as palabras transparentes. Aprender a
extraer informacións nos
textos.

-LE p. 66 act. 1, LE p. 71 act.
2

-Desenvolver a competencia da comprensión escrita a
partir de documentos auténticos ou semiauténticos con
gran contido sociocultural.

- LE p. 71 act 1, LE p. 71 act.
1 "Atelier d'écriture"

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

A. sociocult. e socioling.

Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades
de lecer, condicións de vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e convencións sociais
(costumes, tradicións).

-Francia en superlativo: lugares ou acontecementos de
renome.

-LE p. 71 act1, 2 e act. 1
"Atelier d'écriture"

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Distinguir a función ou funcións comunicativas máis
importantes do texto e un repertorio dos seus
expoñentes máis frecuentes, así como patróns
discursivos sinxelos de uso común relativos á
organización textual (introdución do tema, cambio
temático, e peche textual).

-Falar das estacións, do tempo que vai.

-LE p. 65 act. 1 e 2, LE p. 72
act. 2.1

-Informarse e dar informacións precisas dun animal.

-LE p.66 act.1

-Facer comparacións.
-LE p.67 act.3, LE p. 72 act.
1.1
-Falar dos proxectos do futuro.
-LE p. 69 act. 5
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Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos

Aplicar á comprensión do texto os constituíntes e a
organización de estruturas sintácticas de uso frecuente
na comunicación escrita, así como os seus significados
xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para facer
unha suxestión).

-O comparativo e o superlativo.

-LE p.67 <<J'observe et
j'analyse>>, LE p. 72 act. 1.1
- LE p. 69 <<J'observe et
j'analyse>>

-O futuro simple: formación e verbos irregulares.
-LE p.69 <<J'observe et
j'analyse>>
-Os pronomes de CD co presente e o futuro.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Recoñecer léxico escrito de uso frecuente relativo a
asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas xerais
ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e
inferir do contexto e do cotexto, con apoio visual, os
significados de palabras e expresións que se
descoñecen.

-As estacións e o tempo.

-LE p. 65 act. 1, 2, LE p. 72
act. 2.1
-LE p. 66 act.1

-Os animais da sabana.
-Os grandes números (medidas e cantidades.

-LE p. 67, LE p. 70 e 71 act. 1
e 2 e act. 1 "Atelier
d'écriture"

-LE p.69 act. 3
-Expresións de tempo (futuro).
Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortografía

Son e grafía

Recoñecer as principais convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así como abreviaturas e
símbolos de uso común (p.e . , %, ), e os seus
significados asociados.

- Signos de puntuación: sinal de interrogación, de
exclamación e puntos suspensivos.

- LE p. 66 act. 1,

-O son [ɲ] escríbese gn.
-LE p.71 act. 1
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BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos breves,
sinxelos e de estrutura clara sobre
temas habituais en situacións cotiás ou do propio
interese, nun rexistro neutro ou informal,
utilizando recursos básicos de cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os signos de puntuación máis
frecuentes.

1. Completa un cuestionario sinxelo con información
persoal básica e relativa aos seus intereses ou afeccións
(p. e.
para asociarse a un club internacional de mozos).

Comunicación

Comunicación

-Escribir unha descrición dun animal salvaxe.

-LE p.71 act. 2 « Atelier
d'écriture »

-Preparar un libro dos recordos.

-LE p.74

Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar
textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada tipo de texto.

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
nos que fai comentarios moi breves ou dá instrucións
e indicacións relacionadas con actividades e situacións
da vida cotiá e do seu interese, respectando as
convencións e as normas de cortesía e da netiqueta
máis
importantes.

Incorporar
á produción do texto escrito os coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, respectando as normas de
cortesía e da netiqueta máis importantes nos contextos
respectivos.

3. Escribe correspondencia persoal breve na que se
establece e mantén o contacto social (p. e. con amigos
noutros países), se intercambia información, se
describen en
termos sinxelos sucesos importantes e experiencias
persoais, e se fan e aceptan ofrecementos e suxestións
(p. e. se cancelan, confirman ou modifican unha
invitación ou uns plans).
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Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso
máis habitual para organizar o texto escrito de maneira
sinxela.
Mostrar control sobre un repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar
para comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante
axustados ao contexto e á intención comunicativa
(repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e marcadores discursivos
moi frecuentes).

4. Escribe correspondencia formal moi básica e breve,
dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e observando as convencións
formais e as normas de cortesía básicas deste tipo de
textos.

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en situacións habituais e cotiás.
Coñecer e aplicar, de maneira suficiente para que a
mensaxe principal quede clara, os
signos de puntuación elementais (p. e. punto, coma) e
as regras ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e
minúsculas), así como as
convencións ortográficas frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte dixital.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión.

Estratexias

Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar
textos escritos breves e de estrutura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais

- Escribir unha ficha seguindo un modelo e reutilizando o
aprendido na unidade.

-LE p.71 act. 2 "Atelier
d'écriture"
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propios de cada tipo de texto.
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos sociocult.
socioling.

-Francia en superlativo: lugares ou acontecementos de
renome.

-LE p. 70 e 71 act. 2 "Atelier
d'écriture"

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións c.

Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso
máis habitual para organizar o texto escrito de maneira
sinxela.

-Falar das estacións, do tempo que vai.

LE p. 65

Incorporar á produción do texto escrito os
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións interpersoais,
comportamento e convencións sociais, respectando as
normas de cortesía e da netiqueta máis importantes nos
contextos respectivos.

-Informarse e dar informacións precisas dun animal.
-LE p.66
-Facer comparacións.
-Falar dos proxectos do futuro.

-LE p.67
-LE p.69

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante
axustados ao contexto e á intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e conectores e marcadores
discursivos moi frecuentes).

-O comparativo e o superlativo.

Patróns sint.
discursivos
-LE p.67

-O futuro simple: formación e verbos irregulares.
- LE p.69
-Os pronomes de CD co presente e o futuro.
-LE p.69 "J'observe et
j'analyse"
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Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información breve, simple e directa en
situacións habituais e cotiás.

-As estacións e o tempo.

-LE p. 65

-Os animais da sabana.

-LE p. 66, 67

-Os grandes números (medidas e cantidades.

-LE p. 67, LE p. 71 act. 2
"Atelier d'écriture"
-LE p.68

-Expresións de tempo (futuro).
Patróns sonoros e ortografía

Patróns sonoros e ortografía

Son/grafía

Coñecer e aplicar, de maneira suficiente para que a
mensaxe principal quede clara, os signos de puntuación
elementais (p. e. punto, coma) e as regras ortográficas
básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así como
as convencións ortográficas frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte dixital.

- Signos de puntuación: sinal de interrogación, de
exclamación e puntos suspensivos.

-LE p 71 act.2 "Atelier
d'écriture"

-O son [ɲ] escríbese gn.

-LE p. 71 « Je lis j'écris »

Competencias clave (ademais da

Contidos

Actividades

-Utilizar o razoamento e a lóxica para deducir, Aplicar as
regras aprendidas con concentración e rigor.

-LE p. 67 act. 3
e «J'obseve et
j'analyse », LE
p. 73 act. 1, 2,
3, 4 e 5

-Aplicar un razoamento matemático.

-LE p. 68
«J'obseve et
j'analyse »

competencia lingüística)

Competencia matemática

-Utilizar ferramentas tecnolóxicas para publicar
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Competencias sociais e cívicas

Aprender a aprender

documentos.
-Participar e respectar a quenda de palabra.

-LE p. 74
- LE p. 65, 66
act. 1 e 2, LE
p. 67 act 3 e 4.
LE p. 68 act. 4,
LE p. 73

-Implicarse na clase. Participar e escoitar aos
compañeiros.

-LE p. 66 act. 1
e 2.

-Falar de proxectos no futuro.

-LE p. 69 act.6

-Gañar confianza á hora de falar.

-LE p.73 act. 1,
2, 4 e 5

-Propor ideas ao grupo, escoitar e respectar a
presentación dos demais compañeiros, saber aceptar
críticas.
-Traballar a capacidade de observación e de escoita.
Reforzar os automatismos de dedución das palabas
transparentes. Desenvolver estratexias para asociar
elementos. Implicarse na aprendizaxe.

-LE p. 74

-Coidar a pronuncia.

-LE p. 66 act. 2

-Reflexionar sobre unha regra gramatical, desenvolver a
capacidade de observación, escoita e memoria. Comparar
unha estrutura gramatical coa súa lingua materna.

-LE p. 67 act. 2
e "J'observe
et je lis", 68,
69, 73 e 74

-Traballar a capacidade de observación e de escoita.
Coidar a pronuncia. Adquirir, obter e asimilar novos
coñecementos.

-LE p. 68, LE p.
70 e 71. LE p.
73

-Traballar a capacidade de observación. Recoñecer a
importancia do xogo de rol na aprendizaxe. Adquirir novos

-LE p 79

-LE p.65, 66

280

coñecementos e perseverar na aprendizaxe.

Sensibilidade e expresión cultural

Sentido da iniciativa e espírito
emprendedor

Competencia dixital

-Saber utilizar o xogo como modo de aprendizaxe.

-LE p.72 act. 1
e2

- Autoevaluarse, desenvolver o sentido da observación.

-LE p.73

-Organizar o seu traballo.
-Imaxinar un diálogo.

-LE p. 74
-LE p. 68 act.1

-Desenvolver a súa creatividade: libro dos recordos.

-LE p.74

-Implicarse na aprendizaxe.

-LE p. 68 act 4

-Conversar en francés.

-LE p. 73act. 1,
2, 3, 4, e 5

-Colaborar nun proxecto común. Expresar a súa opinión
sobre o comportamento persoal na clase. Desenvolver a
creatividade e a imaxinación.

-LE p. 74

-Saber buscar información en Internet.

-LE p. 71 Act.2
" Atelier
d'écriture"
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5. TEMPORALIZACIÓN
PARACHUTE 2 está previsto para cubrir 70 horas /sesións aproximadamente, impartidas con frecuencia de 2 horas semanais.
Por tanto, unha distribución "estándar" dos seus contidos ao longo do curso podería ser a seguinte:
1.º TRIMESTRE

Mínimo: 19 horas

Máximo: 25 horas

Unidade 0

2

4

Unidade 1

8

10

Unidade 2

8

10

Avaliación por competencias

1

1

2.º TRIMESTRE

Mínimo: 17 horas

Máximo: 21 horas

Unidade 3

8

10

Unidade 4

8

10

Avaliación por competencias

1

1
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3.º TRIMESTRE

Mínimo: 17 horas

Máximo: 21 horas

Unidade 5

8

10

Unidade 6

8

10

Avaliación por competencias

1

1

*Enténdese por unidade o conxunto libro-caderno, sendo o caderno un complemento estratéxico do libro do alumno.
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Esta proposta, evidentemente, poderá ser modificada polo profesor, tanto en función das características do seu grupo-clase, como do propio calendario
escolar:
-

Suxerimos para o primeiro trimestre, que é máis longo, o estudo de dúas unidades e media; pero en certas clases, os alumnos poderán ir máis rápido
(se estudaron algo de francés en Primaria, por exemplo); e noutras máis lento, se o profesor ten principiantes absolutos e se prefire abordar o idioma
con máis pausa ao principio (deténdose máis na unidade 0 de "sensibilización" ou/e incorporando elementos externos ao método, por exemplo).

-

Tamén se poderá adaptar, en función da duración do segundo trimestre, que varía dun curso a outro, segundo a data da Semana Santa e das vacacións.

-

Se se adiantase sobre a programación proposta para o terceiro trimestre, poderá optar por desenvolver un proxecto centrado na lectura e a
organización dun Día da lectura, como o que propón o PLAN LECTOR de EVASION.

Por outra banda, a diferenza de dúas horas que contemplamos para cada unidade reflicte a nosa consciencia de que, como calquera método, PARACHUTE
reparte os puntos menos alcanzables da lingua ao longo de todo o programa, sen concentrar as dificultades; pero sempre pode haber unhas categorías
gramaticais, unhas competencias, que presenten unhas determinadas complicacións, nas que haberá que insistir especialmente.
Así pois, o profesor pode elixir o número de sesións para cada unidade, segundo o perfil dos seus alumnos e do seu rendemento.
Finalmente terase en conta o tempo que é necesario dedicar aos repasos e á corrección das probas; eses períodos deben estar comprendidos nas horas
"restantes" para alcanzar o total das 70 horas proxectadas para o ano escolar.
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6. FERRAMENTAS PARA A AVALIACIÓN
6.1 Distintos formatos segundo as estratexias
Como vimos detalladamente no punto 3 desta programación, as estratexias de avaliación son diversas e PARACHUTE responde ofrecendo as ferramentas
correspondentes.

AVALIACIÓN
INICIAL

LIBRO DO
ALUMNO

Unidade 0

CADERNO DE
EXERCICIOS

LIBRO DO
PROFESOR

Unidade 0

OUTROS

« PLUS » :
Diagnostic :
tests de niveau

AVALIACIÓN
FORMATIVA
« Je joue et je
révise »

« Bilan écrit »

« Bilan oral »

(Ao final de
cada unidade)

(Ao final de
cada unidade)

« Cartes
mentais »
(Un mapa por

Criterios de
observación
para cada
actividade.

Xerador de
avaliacións:
banco de
actividades

Programación
285

unidade)
« Moi et les
autres »
(Despois da
tarefa final de
cada unidade)

didáctica de
aula: criterios de
avaliación e
estándares de
aprendizaxe
para cada
actividade.

AVALIACIÓN
SUMATIVA
"Vers le DELF:
J'évalue mes
compétences"

Xerador de
avaliacións:
avaliacións por
competencias.
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6.2 Avaliación das destrezas: Indicadores de logro
Para axudar ao profesor a cualificar a avaliación dos niveis de desempeño competenciais
alcanzados polo alumnado, suxerimos nesta programación os indicadores de logro, para as
catro competencias.
Estes indicadores de logro inclúen rangos dirixidos á avaliación de desempeños, que teñen en
conta o principio de atención á diversidade.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

cc
BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orais
INDICADORES DE LOGRO
En vías de
adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

. Capta a información
áis importante de
ndicacións, anuncios,
ensaxes e
omunicados breves e
rticulados de maneira
enta e clara (p. e. en
stacións ou
eroportos), sempre
ue as condicións
cústicas sexan boas e
son non estea
istorsionado.

CC
L

Capta a
información máis
importante de
indicacións,
anuncios,
mensaxes e
comunicados
breves e
articulados de
maneira lenta e
clara con
dificultade e con
necesidade de
repeticións e con
apoio xestual.

Capta a
información máis
importante de
indicacións,
anuncios,
mensaxes e
comunicados
breves e
articulados de
maneira lenta e
clara con algunha
dificultade e con
necesidade de
repeticións.

Capta a
información máis
importante de
indicacións,
anuncios,
mensaxes e
comunicados
breves e
articulados de
maneira lenta e
clara sen ningunha
dificultade e con
necesidade de
repeticións.

Capta a
información máis
importante de
indicacións,
anuncios,
mensaxes e
comunicados
breves e
articulados de
maneira lenta e
clara sen ningunha
dificultade e sen
necesidade de
repeticións.

. Entende os puntos
rincipais do que se lle
i en transaccións e
estións cotiás e
struturadas (p. e. en
oteis, tendas,
lbergues,
estaurantes, espazos
e lecer ou centros de
studos).

CC
L

Entende os puntos
principais do que
se lle di en
transaccións e
xestións cotiás e
estruturadas con
bastante
dificultade e con
necesidade de
repeticións e con
apoio xestual.

Entende os puntos
principais do que
se lle di en
transaccións e
xestións cotiás e
estruturadas con
apoio visual e con
necesidade de
repetición.

Entende os puntos
principais do que
se lle di en
transaccións e
xestións cotiás e
estruturadas con
apoio visual e sen
necesidade de
repetición.

Entende os puntos
principais do que
se lle di en
transaccións e
xestións cotiás e
estruturadas e sen
necesidade de
repetición.

. Comprende, nunha
onversación informal
a que participa,
escricións, narracións
opinións formulados
n termos sinxelos
obre asuntos prácticos
a vida diaria e sobre
spectos xerais de
emas do seu interese,
ando se lle fala con
laridade, amodo e
irectamente e se o
nterlocutor está
isposto a repetir ou
eformular.

CCL
-CAA

Ten dificultade en
identificar as ideas
principais nunha
conversación
informal con apoio
visual, xestos e
con necesidade de
repetición.

Identifica as ideas
principais nunha
conversación
informal con apoio
visual, xestos e
con necesidade de
repetición.

Identifica as ideas
principais nunha
conversación
informal con apoio
visual e xestos, sen
necesidade de
repetición.

Identifica as ideas
principais nunha
conversación
informal sen apoio
visual nin xestos.

. Comprende, nunha
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CC
L

Ten dificultade en

Identifica as ideas

Identifica as ideas

Identifica as ideas

BLOQUE 2: Produción De Textos Orais: Expresión e Interacción
ESTÁNDARESDE
APRENDIZAXE

1. Fai presentacións
breves e ensaiadas,
seguindo un guion
escrito, sobre
aspectos concretos
de temas xerais ou
relacionados con
aspectos básicos dos
seus estudos, e
responde preguntas
breves e sinxelas dos
oíntes sobre o seu
contido se se
articulan clara e
lentamente.
2. Desenvólvese coa
eficacia suficiente en
xestións e
transaccións cotiás,
como son as viaxes,
o aloxamento, o
transporte, as
compras e o lecer,
seguindo normas de
cortesía básicas
(saúdo e
tratamento).
3. Participa en
conversacións
informais breves,
cara a cara ou por
teléfono ou outros
medios técnicos, nas
que establece
contacto social,
intercambia
información e
expresa opinións de

C
C

CC
L

CC
L
CS
C

CC
L

INDICADORES DE LOGRO
En vías de
adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Fai presentacións
breves e
ensaiadas,
seguindo un guion
escrito, e
responde
preguntas breves
e sinxelas dos
oíntes sobre o seu
contido dunha
maneira pouco
clara, con
algunhas pausas,
con necesidade de
repeticións e sen
apoio de xestos.

Fai presentacións
breves e ensaiadas,
seguindo un guion
escrito, e responde
preguntas breves e
sinxelas dos oíntes
sobre o seu contido
dunha maneira
clara, con algunhas
pausas, con
necesidade de
repeticións e sen
apoio de xestos.

Fai presentacións
breves e ensaiadas,
seguindo un guion
escrito, e responde
preguntas breves e
sinxelas dos oíntes
sobre o seu contido
dunha maneira
clara, con algunhas
pausas, sen
necesidade de
repeticións e con
apoio de xestos.

Fai presentacións
breves e ensaiadas,
seguindo un guion
escrito, e responde
preguntas breves e
sinxelas dos oíntes
sobre o seu contido
dunha maneira clara
utilizando
expresións
previamente
traballadas e
apoiándose en
xestos.

Desenvólvese con
dificultade en
xestións e
transaccións
cotiás, dunha
maneira pouco
clara, con
algunhas pausas,
con necesidade de
repeticións e sen
apoio de xestos.

Participa en
interaccións sinxelas
aparecendo nelas
numerosos aspectos
sociolingüísticos
básicos comparando
coa cultura francesa
dunha maneira
clara, con algunhas
pausas, con
necesidade de
repeticións e sen
apoio de xestos.

Participa en
interaccións sinxelas
aparecendo nelas
numerosos aspectos
sociolingüísticos
básicos comparando
coa cultura francesa
dunha maneira
clara, con algunhas
pausas, sen
necesidade de
repeticións e con
apoio de xestos.

Participa en
interaccións sinxelas
aparecendo nelas
numerosos aspectos
sociolingüísticos
básicos comparando
coa cultura francesa
dunha maneira clara
utilizando
expresións
previamente
traballadas e
apoiándose en
xestos.

Participa en
conversacións
cara a cara con
algunha
dificultade na
comprensión e
con problemas no
uso de patróns
sonoros, rítmicos
e de entoación
adecuados.

Participa en
conversacións cara a
cara con algunha
dificultade na
comprensión pero
cun uso de patróns
sonoros, rítmicos e
de entoación
adecuados.

Participa en
conversacións cara a
cara dunha maneira
comprensible con
patróns sonoros,
rítmicos e de
entoación
adecuados.

Participa en
conversacións cara a
cara dunha maneira
totalmente
comprensible con
correctos patróns
sonoros, rítmicos e
de entoación
adecuados.
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maneira sinxela e
breve, fai invitacións
e ofrecementos, pide
e ofrece cousas, pide
e dá indicacións ou
instrucións, ou
discute os pasos que
hai que seguir para
realizar unha
actividade conxunta.
4. Desenvólvese de
maneira simple
nunha conversación
formal ou entrevista
(p. e. para realizar un
curso de verán),
achegando a
información
necesaria,
expresando de
maneira sinxela as
súas opinións sobre
temas habituais, e
reaccionando de
forma simple ante
comentarios
formulados de
maneira lenta e
clara, sempre que
poida pedir que se lle
repitan os puntos
clave se o necesita.

Desenvólvese con
dificultade nunha
conversación
formal ou
entrevista dunha
maneira pouco
clara, con
algunhas pausas,
con necesidade de
repeticións e sen
apoio de xestos.

Desenvólvese nunha
conversación formal
ou entrevista dunha
maneira clara, con
algunhas pausas,
con necesidade de
repeticións e sen
apoio de xestos.

Desenvólvese con
dificultade nunha
conversación formal
ou entrevista dunha
maneira clara, con
algunhas pausas,
sen necesidade de
repeticións e con
apoio de xestos.

Desenvólvese con
dificultade nunha
conversación formal
ou entrevista dunha
maneira clara
utilizando
expresións
previamente
traballadas e
apoiándose en
xestos.

CL
C
CS
C

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
ESTÁNDARESDE
APRENDIZAXE AVALIABLE

1. Identifica, con
axuda da imaxe,
instrucións xerais de

C
C

CC
L

INDICADORES DE LOGRO
En vías de
adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Identifica con
dificultade
instrucións xerais,
con axuda da
imaxe.

Identifica, con
axuda da imaxe,
instrucións xerais.

Identifica, sen
ningunha
dificultade,
instrucións xerais
con axuda da

Identifica, sen apoio
de imaxes,
instrucións xerais.
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imaxe.

funcionamento e
manexo de aparellos
de uso cotián (p. e.
unha máquina
expendedora), así
como instrucións
claras para a
realización de
actividades e normas
de seguridade
básicas (p. e. nun
centro de estudos).
2. Comprende
correspondencia
persoal sinxela en
calquera formato na
que se fala dun
mesmo; se describen
persoas, obxectos,
lugares e actividades;
se narran
acontecementos
pasados, e se
expresan de maneira
sinxela sentimentos,
desexos e plans, e
opinións sobre temas
xerais, coñecidos ou
do seu interese.

3. Entende a idea
xeral de
correspondencia
formal na que se lle
informa sobre
asuntos do seu
interese no contexto
persoal ou educativo
(p. e. sobre un curso
de verán).

4. Capta o sentido
xeral e algúns
detalles importantes

CC
L

CC
L

CC
L

Identifica con
dificultade a
función
comunicativa de
correspondencia
persoal sinxela en
calquera formato
recoñecendo
palabras, en textos
breves e sinxelos
escritos de temas
familiares ou da súa
contorna.

Identifica a función
comunicativa de
correspondencia
persoal sinxela en
calquera formato
recoñecendo
palabras en textos
breves e sinxelos
escritos de temas
familiares ou da súa
contorna.

Identifica a función
comunicativa e
comprende
correspondencia
persoal sinxela en
calquera formato
recoñecendo
palabras e frases en
textos breves e
sinxelos escritos de
temas familiares ou
da súa contorna.

Identifica a función
comunicativa e
comprende sen
ningunha dificultade
correspondencia
persoal sinxela en
calquera formato
recoñecendo
palabras e frases en
textos breves e
sinxelos escritos de
temas familiares ou
da súa contorna.

Identifica con
dificultade a
función
comunicativa de
correspondencia
formal sinxela en
calquera formato
recoñecendo
palabras, en textos
breves e sinxelos
escritos de temas
familiares ou da súa
contorna.

Identifica a función
comunicativa de
correspondencia
formal sinxela en
calquera formato
recoñecendo
palabras en textos
breves e sinxelos
escritos de temas
familiares ou da
súa contorna.

Identifica a función
comunicativa de
correspondencia
formal sinxela en
calquera formato
recoñecendo
palabras en textos
breves e sinxelos
escritos de temas
familiares ou da súa
contorna.

Identifica a función
comunicativa de
correspondencia
formal sinxela en
calquera formato
recoñecendo
palabras en textos
breves e sinxelos
escritos de temas
familiares ou da súa
contorna.

Recoñece con
moitas dificultades
palabras e frases de
textos xornalísticos
moi breves tanto en

Recoñece con
pouca dificultade
palabras e frases de
textos xornalísticos
moi breves tanto

Recoñece con
pouca dificultade
palabras e frases de
textos xornalísticos
moi breves tanto en

Recoñece sen
ningunha dificultade
palabras e frases de
textos xornalísticos
moi breves tanto en
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de textos
xornalísticos moi
breves en calquera
soporte e sobre
temas xerais ou do
seu interese se os
números, os nomes,
as ilustracións e os
títulos constitúen
gran parte da
mensaxe.

5.
Entende
información
específica esencial
en páxinas web e
outros materiais de
referencia
ou
consulta claramente
estruturados sobre
temas relativos a
asuntos
do
seu
interese (p. e. sobre
unha
cidade),
sempre que poida
reler as seccións
difíciles.

CC
L
CAA
CS
C

soporte dixital
como impreso con
moita axuda visual
e contextual para
identificar o sentido
global e o tema.

en soporte dixital
como impreso con
bastante axuda
visual e contextual
para identificar o
sentido global e o
tema.

soporte dixital
como impreso con
pouca axuda visual
e contextual para
identificar o sentido
global e o tema.

soporte dixital como
impreso con pouca
axuda visual e
contextual para
identificar o sentido
global e o tema.

Identifica con
bastante
dificultade palabras
e frases en páxinas
web e outros
materiais de
referencia ou
consulta
claramente
estruturados sobre
temas familiares
para a comprensión
do sentido global e
información
esencial do texto.

Entende con
dificultade
información
específica esencial
en páxinas web e
outros materiais de
referencia ou
consulta
claramente
estruturados para a
comprensión do
sentido global e
información
esencial do texto.

Identifica con pouca
dificultade
información
específica esencial
en páxinas web e
outros materiais de
referencia ou
consulta
claramente
estruturados para a
comprensión do
sentido global e
información
esencial do texto.

Identifica sen
ningunha dificultade
información
específica esencial
en páxinas web e
outros materiais de
referencia ou
consulta claramente
estruturados para a
comprensión do
sentido global e
información
esencial do texto.

BLOQUE 4: Produción de Textos Escritos: Expresión e Interacción

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1.
Completa
un
cuestionario sinxelo con
información
persoal
básica e relativa aos
seus
intereses
ou
afeccións (p. e. para
asociarse a un club
internacional
de
mozos).

C
C

CC
L
CAA

INDICADORES DE LOGRO
En vías de
adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Completa un
cuestionario
sinxelo con
información
persoal básica e
relativa os seus
intereses ou
afeccións
marcando con
moita dificultade
os datos ou outro
tipo de
información
persoal.

Completa un
cuestionario
sinxelo con
información
persoal básica e
relativa os seus
intereses ou
afeccións
marcando con
algunha dificultade
os datos ou outro
tipo de
información
persoal.

Completa un
cuestionario
sinxelo con
información
persoal básica e
relativa os seus
intereses ou
afeccións
marcando sen
dificultade os
datos ou outro
tipo de
información
persoal.

Completa un
cuestionario
sinxelo con
información
persoal básica e
relativa os seus
intereses ou
afeccións
marcando case na
súa totalidade os
datos ou outro tipo
de información
persoal.
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2. Escribe notas e
mensaxes (SMS,
WhatsApp, Twitter),
nos que fai comentarios
moi breves ou dá
instrucións e
indicacións
relacionadas con
actividades e situacións
da vida cotiá e do seu
interese, respectando
as convencións e as
normas de cortesía e da
netiqueta máis
importantes.
3. Escribe
correspondencia
persoal breve na que se
establece e mantén o
contacto social (p. e.
con amigos noutros
países), se intercambia
información, se
describen en termos
sinxelos sucesos
importantes e
experiencias persoais, e
se fan e aceptan
ofrecementos e
suxestións (p. e.
cancelan, confirman ou
modifican unha
invitación ou uns
plans).

4.
Escribe
correspondencia formal
moi básica e breve,
dirixida a institucións
públicas ou privadas ou
entidades comerciais,
fundamentalmente
para
solicitar
información,
e
observando
as
convencións formais e

CC
L
CD

CC
L

CC
L
CS
C

Escribe con moita
dificultade notas e
mensaxes (SMS,
WhatsApp,
Twitter), nos que
realiza
comentarios moi
breves ou dá
instrucións e
indicacións
utilizando poucas
das estruturas
dadas.

Escribe notas e
mensaxes (SMS,
WhatsApp,
Twitter), nos que
realiza
comentarios moi
breves ou dá
instrucións e
indicacións
utilizando con
algunha dificultade
as estruturas
dadas.

Escribe notas e
mensaxes (SMS,
WhatsApp,
Twitter), nos que
realiza
comentarios moi
breves ou dá
instrucións e
indicacións
utilizando as
estruturas dadas.

Escribe sen
dificultade notas e
mensaxes (SMS,
WhatsApp,
Twitter), nos que
realiza
comentarios moi
breves ou dá
instrucións e
indicacións
utilizando na súa
totalidade as
estruturas dadas.

Escribe a partir
dun modelo
correspondencia
persoal breve con
moita dificultade.

Escribe a partir
dun modelo
correspondencia
persoal breve
utilizando un
léxico adecuado
pero con
dificultade.

Escribe a partir
dun modelo
correspondencia
persoal breve
utilizando un
léxico adecuado.

Escribe a partir
dun modelo
correspondencia
persoal breve sen
dificultade e
utilizando un
repertorio de
léxico adecuado
case na súa
totalidade.

Escribe a partir
dun modelo
correspondencia
formal moi básica
e breve con moita
dificultade.

Escribe a partir
dun modelo
correspondencia
formal moi básica
e breve utilizando
un léxico
adecuado pero con
dificultade.

Escribe a partir
dun modelo
correspondencia
formal moi básica
e breve utilizando
un léxico
adecuado.

Escribe a partir
dun modelo
correspondencia
formal moi básica
e breve sen
dificultade e
utilizando un
repertorio de
léxico adecuado
case na súa
totalidade.
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as normas de cortesía
básicas deste tipo de
textos.

294
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5. PRESENTACIÓN DO PROXECTO
1.1 PERFIL DO CENTRO
DATOS DO CENTRO
Centro

IES VIÓS

Enderezo: rúa A Poceira, 8
CP: 15318

Teléfono:

Localidade: Abegondo
Fax:

Provincia: A Coruña

Correo electrónico de contacto:

PERFIL:
Alumnos que levan dous anos cursando francés

DEPARTAMENTO DE LINGUA ESTRANXEIRA:

María Elena Fernández Rama

RECURSOS DISPOÑIBLES:
Canon de proxección e ordenador para uso docente na aula
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1.2 PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESCOLARES E COMPLEMENTARIAS
Posibilidade de asistir a una obra de teatro en francés.
Con todo, no proxecto PARACHUTE recoméndanse polo menos tres plans de interese
pedagóxico fundamental.
1.2.1 Medidas previstas para estimular o interese e o hábito da lectura e da comprensión
escrita e oral: Plan lector de Santillana Français
Dentro da competencia clave lingüística, a comprensión de textos escritos non debería
limitarse á lectura dos textos proporcionados polo método, nin tampouco aos textos que o
método convida a buscar a modo de documentación. A lectura de textos máis extensos, de
obras creadas para fomentar o pracer de ler debe formar parte da aprendizaxe: por unha
banda, ler <<historias>> permitiralles aos alumnos comprobar que o que aprenderon ten un
sentido real fóra da aula e motivaraos. E por outro, comprobarán que a lingua estranxeira non
só é útil, senón que pode ser fonte de goce.
No primeiro trimestre poderán comezar con algunha lectura do nivel 2 que non lesen o curso
anterior para repasar os contidos.
La lettre de Cordoue, Trésor de guerre, Un parfum de printemps, Au secours!, Avis de
recherche, Lettres persanes, L'épave/Le voyage du horla.
A mediados do segundo trimestre poderán comezar coas lecturas do nivel 3 de ficción para
terminar no terceiro trimestre cunha novela adaptada:
Novelas de ficción: La veste noire, Un soir au cirque, Le piège était presque parfait, On a voei
Mona Lisa.
Novelas francesas adaptadas: Le comte de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous les
mers.
1.2.2 Plan de reforzo e recuperación
O segundo plan recomendable é o relacionado coa avaliación continua e formativa. En
calquera momento da aprendizaxe, antes de que se enquiste calquera posible problema e polo
menos despois de cada avaliación, os alumnos deberían de seguir un plan de reforzo das súas
competencias, de <<remediación>> dos seus puntos fracos: este poderase construír, a nivel
individual ou colectivo, a partir do BANCO DE ACTIVIDADES contido no XERADOR DE
AVALIACIÓNS.
1.2.3 Plan para a diversidade
Independentemente de que certos alumnos da clase experimenten dificultades, e de que
outros se poidan adaptar a un ritmo máis sostido, é recomendable proporlle á clase (ou a parte
da mesma) actividades diferentes. Para dinamizar o grupo e ampliar horizontes, recalcamos o
interese de:
-

Os vídeos que están incrustados na VERSIÓN DIXITAL de PARACHUTE.

-

Os recursos adicionais <<PLUS>>:
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o

BANCO DE IMAXES DIXITAIS, para facer mil xogos ou actividades creativas
baseadas en vocabulario;

o

XOGOS PARA TBI, para repasar de maneira lúdica os contidos de vocabulario e
gramática;

o

CANCIÓNS TRADICIONAIS, con karaoke, para traballar a fonética e compartir
cos nenos franceses un legado sociocultural imprescindible;

o

FICHAS INTERDISCIPLINARES, para ver como se poden descubrir temas doutras
materias en francés.

1.3 MATERIAL PEDAGÓXICO SELECCIONADO
PARACHUTE é un método de francés organizado en 4 niveis destinado a alumnos de
secundaria, debutantes ou falsos debutantes se estes comezaron a súa aprendizaxe durante a
última etapa de primaria. É apropiado para desenvolver convenientemente un programa de
ensino-aprendizaxe para os alumnos da ESO, de acordo coas especificacións da LOMCE.
PARACHUTE propón unha distribución dos contidos que cobre ao redor de 70 horas por nivel.
O primeiro nivel do método ten como obxectivo a adquisición do nivel A1 fixado polo Marco
Europeo Común de Referencia; nivel que poderá ser obxectivamente certificado polo DELF A1.
PARACHUTE 2 e 3 permitirán adquirir os coñecementos correspondentes ao nivel A2.
PARACHUTE 4 profundará nestes contidos e permitirá comezar a adquirir os contidos que se
corresponden co nivel B1.

6. REFERENCIAS: CURRÍCULO E MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA
AS LINGUAS
A Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa define currículo como a regulación dos
elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das
ensinanzas. Especifica ademais que estará integrado polos seguintes elementos: obxectivos,
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competencias, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables e
metodoloxía didáctica.
2.1 OBXECTIVOS DE CICLO E CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Os obxectivos expostos para o primeiro ciclo da ESO na área de segunda lingua estranxeira
tradúcense nun currículo básico que, integrando todos os aspectos que conforman a
comunicación lingüística, se estrutura en catro bloques correspondentes ás distintas
actividades da lingua, tal como estas se describen no MCER: comprensión e produción
(expresión e interacción) de textos orais e escritos.
Os contidos previstos concrétanse en criterios de avaliación, que son referentes específicos
para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que os
alumnos deben lograr, tanto en coñecementos como en competencias; responden ao que se
quere conseguir en cada materia.
No relativo á competencia comunicativa, que constitúe o corazón da materia segunda lingua
estranxeira, os criterios de avaliación para o 1º ciclo da ESO (BOE do 3 de xaneiro de 2015) son
os seguintes.

Bloque 1. Comprensión de textos orais
Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a información máis importante en textos
orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados
a velocidade lenta, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de temas xerais ou do propio
campo de interese nos ámbitos persoal, público, e educativo, sempre que as condicións
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o devandito.
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os
puntos principais ou a información máis importante do texto.
Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer), condicións de vida
e contorna, relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz, contacto visual), e
convencións sociais (costumes, tradicións).
Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto (p. ex. unha petición
de información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns discursivos de uso común relativos á organización textual
(introdución do tema, cambio temático e peche textual).
Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así como os seus
significados xerais asociados (p. ex. estrutura interrogativa para facer unha suxestión).
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Recoñecer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de
temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e inferir do contexto, con apoio
visual, os significados de palabras e expresións que se descoñecen.
Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer
os significados e intencións comunicativas xerais relacionados cos mesmos.

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción
Producir textos breves e suficientemente comprensibles, tanto en conversacións cara a cara
como por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe
moi sinxela, en que se dá, solicita e intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se produzan interrupcións ou
vacilacións, se fagan necesarias as pausas e a reformulación para organizar o discurso e
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que se lle repita ou reformule o
devandito.
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais breves en
forma de monólogo ou de diálogo e de estrutura moi simple e clara, utilizando, entre outros,
procedementos como a adaptación da mensaxe aos recursos de que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de elementos.
Incorporar á produción do texto oral en forma de monólogo ou de diálogo os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento
e convencións sociais, actuando coa suficiente propiedade e respectando as normas de
cortesía máis importantes nos contextos respectivos.
Levar a cabo as funcións principais demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes das devanditas funcións e os patróns discursivos sinxelos de uso
máis común para organizar o texto.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia (repetición léxica, elipses, deíxe persoal,
espacial e temporal, xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais de uso moi
frecuente).
Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información e opinións
breves, sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. Pronunciar e entoar de maneira
suficientemente comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia esporádicos, e os interlocutores teñan que solicitar repeticións ou
aclaracións. Manexar frases curtas e fórmulas para desenvolverse de maneira suficiente en
breves intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o
discurso para buscar palabras ou articular expresións e para reparar a comunicación.
Interactuar de maneira simple en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas
ou xestos simples para tomar ou manter a quenda de palabra, aínda que poidan darse
desaxustes na adaptación ao interlocutor.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e información importante en textos, tanto
en formato impreso como en soporte dixital, breves e ben estruturados escritos nun rexistro
neutro ou informal, que traten de asuntos habituais en situacións cotiás, de aspectos
concretos de temas de interese persoal ou educativo, e que conteñan estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os
puntos máis relevantes e información importante do texto. Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá
(hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, condicións de vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito público), e convencións
sociais (costumes, tradicións).
Distinguir a función ou funcións comunicativas máis importantes do texto e un repertorio dos
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos sinxelos de uso común
relativos á organización textual (introdución do tema, cambio temático e peche textual).
Aplicar á comprensión do texto os constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de
uso frecuente na comunicación escrita, así como os seus significados xerais asociados (p. ex.
estrutura interrogativa para facer unha suxestión).
Recoñecer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de
temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e inferir do contexto, con apoio
visual, os significados de palabras e expresións que se descoñecen.
Recoñecer as principais convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como
abreviaturas e símbolos de uso común (p. ex. , %, ), e os seus significados asociados.

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción
Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas
habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun rexistro neutro ou informal,
utilizando recursos básicos de cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de
puntuación máis frecuentes.
Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de
texto.
Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e convencións sociais,
respectando as normas de cortesía e de etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.
Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes
máis frecuentes das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual para
organizar o texto escrito de maneira sinxela.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente, e
empregar para comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante axustados ao contexto e á
intención comunicativa (repetición léxica, elipses, deíxe persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e marcadores discursivos moi frecuentes).
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Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar informacións breves,
simples e directas en situacións habituais e cotiás. Coñecer e aplicar, de maneira suficiente,
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de puntuación elementais (p. ex. punto,
coma) e as regras ortográficas básicas (p. ex. uso de maiúsculas e minúsculas), así como as
convencións ortográficas frecuentes na redacción de textos moi breves en soporte dixital.

2.2 COMPETENCIAS CLAVE
A LOMCE lembra que o Consello Europeo reunido en Barcelona en 2002 recolle entre as súas
conclusións a necesidade de coordinar esforzos a favor dunha economía competitiva baseada
no coñecemento, e insta os Estados membros da Unión Europea a desenvolver accións
educativas conducentes á mellora do dominio das competencias clave, en particular mediante
o ensino de polo menos dúas linguas estranxeiras desde unha idade moi temperá. No mesmo
sentido, e en relación coa aprendizaxe ao longo da vida, o Consello de Europa sinala que a
finalidade da educación lingüística no mundo de hoxe non debe ser tanto o dominio dunha ou
máis segundas linguas tomadas illadamente, como o desenvolvemento dun perfil plurilingüe e
intercultural integrado por competencias diversas en distintas linguas e a diferentes niveis, en
función dos intereses e necesidades cambiantes do individuo. Así, para fomentar e facilitar a
construción dun repertorio plurilingüe e intercultural, os currículos das etapas da ESO e do
Bacharelato inclúen, con carácter específico, a materia de segunda lingua estranxeira.
Seguindo o sistema descritivo do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas
(MCERL), o currículo de segunda lingua estranxeira correspondente a estas etapas recolle os
criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables que articularán a materia, co
fin de que o alumnado poida desenvolver no segundo idioma que escollese, en sinerxía cos
ensinos da segunda lingua estranxeira na etapa de Educación Primaria, as competencias clave
que lle permitan desenvolverse no devandito idioma con sinxeleza, pero con suficiencia, nas
situacións máis habituais en que poida atoparse nos ámbitos persoal, público, educativo e
ocupacional.
De modo que a competencia de comunicación en lingua estranxeira é de seu unha
competencia clave.
Pero, pola súa propia natureza, a materia de lingua estranxeira permite, de maneira
transversal, axudar ao desenvolvemento das demais competencias clave e contribuír ao
desenvolvemento dos alumnos como persoas, estudantes, cidadáns e profesionais. As
competencias garantirán a aprendizaxe ao longo de toda a vida das persoas, cuxo proceso non
debe deterse nas etapas obrigatorias da súa educación.
Segundo a recomendación do Parlamento Europeo e do Consello do 18 de decembro de 2006
sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, identificáronse as seguintes
competencias:
Comunicación lingüística
A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa dentro de
prácticas sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través
de textos en múltiples modalidades, formatos e soportes. Con distinto nivel de dominio e
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formalización especialmente en lingua escrita, esta competencia significa, no caso das linguas
estranxeiras, poder comunicarse nalgunha delas e así enriquecer as relacións sociais e
desenvolverse en contextos distintos ao propio. Igualmente, favorécese o acceso a máis e
diversas fontes de información, comunicación e aprendizaxe.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inducen e
fortalecen algúns aspectos esenciais da formación das persoas que resultan fundamentais para
a vida. Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é
determinante, a consecución e sustentabilidade do benestar social esixe condutas e toma de
decisións persoais estreitamente vinculadas á capacidade crítica e visión razoada e razoable
das persoas. A iso contribúen a competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía.
A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as
súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. A
competencia matemática require de coñecementos sobre os números, as medidas e as
estruturas, así como das operacións e as representacións matemáticas, e a comprensión dos
termos e conceptos matemáticos.
As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un
achegamento ao mundo físico e á interacción responsable con el desde accións, tanto
individuais como colectivas, orientadas á conservación e mellora do medio natural, decisivas
para a protección e mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas
competencias contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico, pois inclúen a
aplicación dos métodos propios da racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas, que
conducen á adquisición de coñecementos, o contraste de ideas e a aplicación dos
descubrimentos ao benestar social. As competencias en ciencia e tecnoloxía capacitan a
cidadáns responsables e respectuosos que desenvolven xuízos críticos sobre os feitos
científicos e tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos, pasados e actuais. Estas
competencias han de capacitar, basicamente, para identificar, expor e resolver situacións da
vida cotiá -persoal e social- analogamente a como se actúa fronte aos retos e problemas
propios das actividades científicas e tecnolóxicas.
Competencia dixital
A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da
información e a comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a
empregabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, e a inclusión e participación na
sociedade. Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as
novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto novo de
coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nunha
contorna dixital. Require de coñecementos relacionados coa linguaxe específica básica:
textual, numérica, icónica, visual, gráfica e sonora, así como as súas pautas de decodificación e
transferencia. Isto leva ao coñecemento das principais aplicacións informáticas. Supón tamén
o acceso ás fontes e ao procesamento da información; e o coñecemento dos dereitos e as
liberdades que asisten ás persoas no mundo dixital.
Aprender a aprender
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A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se
produce ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e
informais. Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na
aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a capacidade para motivarse por aprender. Esta
motivación depende de que se xere a curiosidade e a necesidade de aprender, de que o
estudante se sinta protagonista do proceso e do resultado da súa aprendizaxe e, finalmente,
de que chegue a alcanzar as metas de aprendizaxe propostas e, con iso, que se produza nel
unha percepción de autoeficacia. Todo o anterior contribúe a motivalo para abordar futuras
tarefas de aprendizaxe. En segundo lugar, en canto á organización e xestión da aprendizaxe, a
competencia de aprender a aprender require coñecer e controlar os propios procesos de
aprendizaxe para axustalos aos tempos e ás demandas das tarefas e actividades que conducen
á aprendizaxe. A competencia de aprender a aprender desemboca nunha aprendizaxe cada vez
máis eficaz e autónoma.
Competencias sociais e cívicas
As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e capacidade para utilizar os
coñecementos e actitudes sobre a sociedade, entendida desde as diferentes perspectivas, na
súa concepción dinámica, cambiante e complexa, para interpretar fenómenos e problemas
sociais en contextos cada vez máis diversificados; para elaborar respostas, tomar decisións e
resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos conforme a normas
baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. Ademais de incluír accións a un
nivel máis próximo e mediato ao individuo como parte dunha implicación cívica e social.
Trátase, por tanto, de axuntar o interese por profundar e garantir a participación no
funcionamento democrático da sociedade, tanto no ámbito público como privado, e preparar
as persoas para exercer a cidadanía democrática e participar plenamente na vida cívica e social
grazas ao coñecemento de conceptos e estruturas sociais e políticas e ao compromiso de
participación activa e democrática.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de
transformar as ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou
resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e
actitudes necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. Esta
competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral en que se moven as
persoas, e permítelles o desenvolvemento das súas actividades e o aproveitamento de novas
oportunidades. Constitúe igualmente o cimento doutras capacidades e coñecementos máis
específicos, e inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados. A adquisición desta
competencia é determinante na formación de futuros cidadáns emprendedores, e contribúe
así á cultura do emprendemento. Neste sentido, a súa formación debe incluír coñecementos e
destrezas relacionados coas oportunidades de carreira e o mundo do traballo, a educación
económica e financeira ou o coñecemento da organización e os procesos empresariais, así
como o desenvolvemento de actitudes que leven un cambio de mentalidade que favoreza a
iniciativa emprendedora, a capacidade de pensar de forma creativa, de xestionar o risco e de
manexar a incerteza.
Sensibilidade e expresións culturais
A competencia en sensibilidade e expresións culturais implica coñecer, comprender, apreciar e
valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións
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culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas
como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. Esta competencia incorpora tamén un
compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao dominio daquelas
capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder utilizalas
como medio de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese
pola participación na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e
artístico, tanto da propia comunidade como doutras.
2.3 METODOLOXÍA
O currículo básico proposto pola LOMCE, que recolle as recomendacións do Marco Común
Europeo de Referencia para as Linguas, está orientado á acción, é dicir, a desenvolver no
alumnado a capacidade de integrar e de pór en xogo as actitudes, os coñecementos e as
destrezas que lle permitan comunicarse en situacións específicas no mundo real. Esta
capacidade para a comunicación efectiva en contextos reais supón, en primeiro lugar,
considerar a lingua como algo que se fai e que se aprende a facer, antes que como algo que se
estuda e simplemente se sabe. A comunicación no mundo real require, así mesmo, abordar a
aprendizaxe, o ensino e a avaliación a partir do texto como unha unidade, en que se
materializan conxuntamente todos os aspectos que nunha análise máis teórica da lingua
adoitan tratarse por separado e como compoñentes illados. Sen que o enfoque orientado á
acción desatenda en ningún momento a análise, o estudo e a práctica das distintas
competencias que capacitarán o alumnado para construír e decodificar textos, non debe
esquecerse que son as actividades de comprensión e produción dos devanditos textos, en
determinados contextos, o que constitúe a acción comunicativa lingüística real. Por todo iso, e
para que o alumnado poida facer un uso da lingua que responda eficazmente ao reto
comunicativo, é conveniente que tanto a análise e a reflexión sobre a lingua como o seu
estudo e a súa práctica se deriven do que o texto oral ou escrito demande en cada caso, e que
tanto o traballo realizado na aula como na aprendizaxe autónoma teñan como referencia os
textos que os alumnos haberán de ser capaces de comprender e de producir, de maneira que
as accións pedagóxicas e as tarefas de aprendizaxe, aínda que son diversas e motivadoras,
teñan sempre como característica común a contribución á consecución dos obxectivos
específicos que establecen os estándares de aprendizaxe avaliables para cada conxunto de
actividades lingüísticas na etapa respectiva.

2.6 AVALIACIÓN
A avaliación está no corazón do currículo proposto pola LOMCE, como se desprende da propia
tipificación dos contidos: cada un dos catro bloques de contidos comprende, para cada
conxunto de actividades, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables,
entre os que existe unha relación non unívoca debido á especial natureza da actividade
lingüística; isto supón que, para avaliar o grao de adquisición das diversas competencias
necesarias para levar a cabo as accións recollidas en cada un dos estándares de aprendizaxe,
haberán de aplicarse todos e cada un dos criterios de avaliación descritos para a actividade
correspondente; á súa vez, dos estándares de aprendizaxe haberán de derivarse os
correspondentes contidos competenciais (estratéxicos, socioculturais e sociolingüísticos,
funcionais, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonolóxicos, e ortográficos) cuxo grao de
consecución se avaliará coa aplicación dos criterios respectivos.
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A LOMCE (artigo 2) define os estándares de aprendizaxe avaliables como concrecións dos
criterios de avaliación que permiten definir os resultados das aprendizaxes e concretan
mediante accións o que o alumno debe saber e saber facer en cada materia. Deben permitir
graduar o rendemento ou logro alcanzado. Teñen que ser observables, medibles e avaliables,
xa que contribúen e facilitan o deseño de probas estandarizadas e comparables.

3. PROPOSTACURRICULAR CON PARACHUTE 3
3.1 DESCRICIÓN DO MATERIAL DIDÁCTICO
3.1.1 Libro do alumno
Estrutura do manual
O libro do alumno componse de 6 unidades, precedidas da unidade 0 de
sensibilización/reactivación dos coñecementos. Estas unidades veñen completadas por dúas
seccións finais de consulta.
UNIDADE 0
- 4 páxinas que retoman o esencial dos contidos dos niveis precedentes, <<as bases
imprescindibles>> que permitirán abordar unha nova etapa de aprendizaxe.
- Máis aló do simple traballo a partir da unidade 0 do caderno de exercicios, ao
profesor serviranlle de avaliación inicial das competencias adquiridas e para a
detección dunha necesidade de revisión.
- A unidade comeza como as demais por:
Enunciado dos obxectivos, para que o alumno sinta desde o principio que vai
continuar tomando as rendas da súa aprendizaxe.
6 UNIDADES
- Para todas a mesma estrutura, que constitúe un verdadeiro percorrido de
aprendizaxe: 4 leccións, unha revisión/avaliación/unha tarefa final.
CADA2 UNIDADES: <<VERS LE DELF>>
-Unha avaliación completa por competencias, seguindo o formato dos exames do
DELF.
-Poderá constituír unha avaliación sumativa ao finalizar o trimestre.
APÉNDICES
- Transcrición de todos os documentos gravados, contextualizados polas ilustracións
das unidades.
- Resumo gramatical.
- Conxugacións.
- Fonética.
Estrutura dunha unidade e enfoque pedagóxico
APERTURA
Contrato de aprendizaxe e motivación
-A primeira páxina de cada unidade leva un contrato de aprendizaxe que se verá cos
alumnos. Presenta os obxectivos de comunicación das diferentes leccións da unidade.
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- Este contrato mostra de forma clara a tarefa que haberá que realizar ao terminar a
unidade e dotaraa dun sentido práctico.
Vocabulario
- Para arrincar descóbrese o vocabulario principal dunha forma activa.
- Para entrar en materia de forma motivadora: escoita do vocabulario e reutilización
sinxela.
LECCIÓNS 1 E 2: «J'ÉCOUTE ET JE PARLE»
Páxina esquerda: descubrimento dos contidos comunicativos
Comprensión oral
- Os contidos preséntanse nun contexto ricamente ilustrado que favorece a
comprensión e a asimilación, consciente ou inconsciente, de elementos
socioculturais. Fotos e/ou debuxos varían en función dos temas, das situacións e
intencións.
- Os textos gravados adáptanse ao nivel, pero gardan as características dos
auténticos: ruído de fondo, pronuncia, expresividade.
- Teñen diferentes formatos e correspóndense con diversos tipos de discursos
(continuo ou en interacción): diálogos, entrevistas, programas radiofónicos,
anuncios publicitarios).
- Tense como obxectivo unha comprensión esencialmente global e que deixa moita
marxe á intuición.
Pronuncia, na <<boîtes à sons>>
- A programación céntrase nos sons <<difíciles>> do francés.
- Con estes sons constrúense frases inventadas. Non se trata de analizalos,
senón de escoitalos e repetilos a continuación como se se tratase dun
trabalinguas.
- A súa ilustración e o seu modo de gravalos teñen como obxectivo lograr que
esta práctica sexa particularmente lúdica e eficaz.
Asimilación dos contidos
- Nestas páxinas a aprendizaxe farase en gran parte por impregnación, de forma
dinámica e sen análise.
- Con todo, os alumnos están convidados, ao final da páxina, a que consideren e
recapitulen o que descubriron ao longo das actividades. Por iso, as rúbricas
<<Mémorise>> reenvían a frases e expresións, resaltadas en fondo azul, que
van unidas a un acto de fala importante.
Páxina da dereita: «J'observe et j'analyse», «je m'entraîne»
 Descubrimento activo da gramática
- Un novo contexto (unido ao da páxina anterior): un documento gravado, un
xogo
- Un cadro que resalta as diferenzas entre o oral e escrito e que resume as
regras.
- Integrada nese cadro, Madame Réflexion guía a análise e convida a comparar
con outras linguas coñecidas.
 Produción
- Reutilización guiada.
- Expresión persoal: <<À toi!>>.
- Prolongación escrita.
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 Asimilación dos contidos e produción
- O enfoque poderá variar dependendo do profesor e da clase. En primeiro
lugar, observación do documento e despois a análise do cadro; ou á inversa,
estudo do cadro e verificación deste no documento.
- Nos dous casos, priorizar funcionamento do hemisferio esquerdo: espírito de
análise, observación e reutilización consciente dos contidos e competencias.
As leccións 1 e 2 constitúen desta forma un percorrido variado que busca unha
apropiación real da lingua oral e que respecta os diferentes perfís de
aprendizaxe e require as múltiples intelixencias do alumno.
LECCIÓN 3: <<JE LIS ET JE DÉCOUVRE>>
Documentos auténticos ou semiauténticos de carácter informativo, ilustrados como unha
revista
 Documentos de alcance sociocultural
- Tratan temas ligados a intereses do adolescente e preséntanse baixo diversos
formatos: reportaxe fotográfica comentada, colección de noticias breves,
prospectos, artigos documentais
- Un documento <<útil>> preséntase de forma sistemática para dotar a
comprensión escrita dun carácter práctico: mapa xeográfico, axenda escolar,
documento nacional de identidade, sobre de arte <<postal>>, panel
informativo, menú
 Iniciación á lectura
- Os textos son a base dun adestramento sistemático á lectura e o seu formato
favorece a adquisición de estratexias de comprensión: a iconografía (fotos,
ilustracións, carteis, mapas) dan indicios non verbais; os títulos, subtítulos e
demais variacións tipográficas favorecen a identificación do tipo de
documento e a localización das informacións principais, de palabras clave
- En canto ás actividades, ten como grande obxectivo a comprensión global, e
non o <<esmiuzado>> gramatical: trátase de que os alumnos se acheguen sen
medo a documentos auténticos sinxelos.
 Convídase a que o alumno busque e utilice de forma autónoma Internet
- Despois de espertar o interese dos alumnos por certos temas próximos á súa
realidade e pertencentes a unha cultura diferente á súa, PARACHUTE 3,
convídaos a que satisfagan a súa curiosidade máis aló do libro e guíaos na
procura persoal de información.
 Prolongación do mesmo tema cun vídeo
- Un vídeo curto auténtico ilustra o tema de <<Je lis et je découvre>>, e ten
como obxectivo reforzar a dimensión de realidade na aprendizaxe.
- A comprensión oral facilítase a través deste vídeo grazas á percepción visual
do contexto, da linguaxe non verbal dos interlocutores (xestos, mímica).
Vese enriquecida grazas ao coñecemento de elementos socioculturais.
- Trátase dun documental ou reportaxe que convida os alumnos a reaccionar a
miúdo dunha forma directa. Está dispoñible na versión interactiva dixital de
PARACHUTE 3 e poderá ser proxectado no encerado dixital.
Diferentes escritos de tipoloxía variada
 En contraste cos textos informativos, o <<Atelier d'ecriture>>, obradoiro de escritura,
presenta outros tipos de escritos menos formais: anuncios persoais, mensaxes,
enquisas, postais, correos electrónicos e extractos de contos.

310

Estes textos poderán servir de forma progresiva como modelo de escritura
comunicativa, como así o suxiren as actividades de produción escrita que van a
continuación.
 Cunha finalidade práctica -non exhaustiva-, a sección <<Orthographe>> chama a
atención sobre as dificultades ortográficas de base presentadas polos homónimos,
sobre todo entre as palabras gramaticais.
LECCIÓN 4: «JE JOUE ET JE RÉVISE»
En PARACHUTE 3, a avaliación forma parte integrante do proceso de aprendizaxe.
Inicial, formativa ou sumativa, permite facer un inventario ao principio ou ao final dunha fase
de aprendizaxe, pero o seu papel principal é, sen ningunha dúbida, valorar os logros,
evidenciar os progresos e, ao mesmo tempo, identificar as dificultades que se deben superar.
O espírito positivo que preside a avaliación do método vese claramente nas dobres páxinas
<<Je joue et je révise>>, que preceden a tarefa final, para mostrar ben que se poderá realizar a
mesma a partir dos logros adquiridos.
Páxina da esquerda: revisión
Estas actividades <<diferentes>> (entre elas e respecto das outras actividades das
unidades) permitiranlles aos alumnos preparar o balance oral da seguinte páxina.
En realidade, constituirán para o profesor unha especie de balance informal.
Páxina da dereita: <<Bilan oral>> (avaliación)
Máis concisas que as probas <<Vers le DELF>>, a avaliación oral realízase co grupoclase, de forma dinámica. Verifica a adquisición dos contidos presentados nesta
unidade.
Poderán ser completados, na clase ou na casa, coa avaliación escrita que se encontra
no caderno de exercicios.
Apóianse nunha situación ilustrada e gravada que dá un contexto e unha coherencia ás
actividades.
Teñen, como mínimo, unha actividade de escoita.
Suxírese unha puntuación para cada actividade; pero estas avaliacións, puntuadas ou
non, deberían ter un valor formativo. Con este fin, precísanse os actos de fala
concernidos: para que os alumnos identifiquen ben o que poderán facer a partir de
agora.
As dúas nocións, de revisión e avaliación, van estreitamente unidas: trátase de recapitular e de
reflexionar sobre as medidas de corrección dos eventuais problemas antes de abordar unha
nova unidade.
TAREFAFINAL
A tarefa final representa a culminación e a xustificación de todo o que precedeu na unidade.
En pequenos grupos, os alumnos deberán combinar as súas aptitudes e as diversas
competencias adquiridas (competencias de comunicación e competencias clave) para levar a
cabo con éxito o proxecto global colectivo.
<<Moi et les autres>>, ao final do percorrido, propón unha reflexión sobre as actitudes na
clase e fóra desta.
3.1.2 Caderno de exercicios (+ CD audio)
O caderno de exercicios está destinado ao traballo individual e á sistematización dos contidos
presentados na clase.
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 Está acompañado dun CD audio que contén: exercicios de fonética, e exercicios de
vocabulario e gramática gravados.
 Componse dalgunhas seccións específicas:
- como introdución, << Biographie langagière>> (porfolio);
- ao final de cada unidade: <<Bilan écrit>>;
- en anexo, <<Extra-entraînement>>: actividades para reforzar a comprensión
oral;
- tamén en anexo, 6 mapas mentais: un esquema heurístico por unidade, que
lles permitirá aos alumnos clasificar e sintetizar os coñecementos adquiridos.

3.1.3 Libro do profesor
Axudará o profesor na súa análise do método e á elaboración do seu proxecto, e facilitaralle a
preparación das clases. Contén:
Unha introdución que presenta o método (público, niveis, fundamentos pedagóxicos,
estrutura metodolóxica).
Para cada unidade:
- unha recapitulación detallada dos contidos da unidade;
- un desenvolvemento para cada páxina do libro (reproducida en cor);
suxestións de explotación, transcricións, correccións; información
sociocultural; correspondencia co caderno de exercicios;
- a transcrición do vídeo <<incrustado>> no manual dixital (en relación con <<Je
lis et je découvre>>).
A reprodución do caderno de exercicios corrixido.
Fichas de explotación do vídeo para fotocopiar.
3.1.4 Material audio para o profesor/a clase
Trátase de 3 CD audio que corresponden ao libro do alumno.
O CD audio que contén as gravacións do caderno de exercicios e que vén incluído con
este cando os alumnos o compren.
3.1.5 A versión dixital
A versión dixital de PARACHUTE 3 contén o libro do alumno e o caderno de exercicios.
Sen ser indispensable para a explotación de PARACHUTE 3, constitúe unha ferramenta moi útil
para a dinamización da clase. En todo caso, pode ser facilmente explotada de forma
intermitente, cando o profesor teña acceso a un encerado dixital no seu establecemento, ou
simplemente cando xulgue que é máis útil pedagoxicamente. Os vídeos que contén poderán
eventualmente ser proxectados en pantalla normal.
 Permite unha fácil navegación:
- As zonas do libro e do caderno que corresponden a cada actividade están
delimitadas, e o profesor non terá necesidade de tentear co zoom para
activalas e agrandalas.
- Accédese de forma directa ás gravacións audio, ás transcricións, ás solucións e
aos vídeos.
 As correccións interactivas presentan un interese pedagóxico:
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-

As solucións da actividade non aparecen todas á vez, senón ítem por ítem, o
que permite manter a atención dos alumnos durante toda a sesión de
corrección.
- Teñen animacións e son visuais: cando as actividades se apoian sobre unha
imaxe, a resposta dáse na mesma imaxe e non codificada cunha combinación
de cifras e letras. Auméntase a motivación durante a fase de corrección, pero
esta presentación poderá servir, sobre todo, para previamente:
-Explicar a indicación e dar un exemplo do funcionamento da
actividade.
-Realizar de forma eventual a actividade baixo ese formato no
encerado dixital, despois da reflexión individual e corrixindo aos poucos.
 A combinación de ferramentas habituais permite personalizar o método:
- O profesor, na pantalla, pode completar un cadro ou resaltar o que é
importante, esconder algunhas partes do texto ou dunha ilustración.
- Pode inserir ligazóns, notas e gravacións efectuadas na clase.
- Pode tamén gravar as súas achegas persoais, conservalas para ser reutilizadas
noutras sesións, noutra clase
 Os vídeos <<incrustados>> no libro do alumno ilustran a sección <<Je lis et je
découvre>>:
-

Presentan unha apertura sobre a <<vida real>> e unha prolongación dos
contidos socioculturais presentados.
A voz en off fala un francés moi sinxelo, para que os alumnos debutantes non
se desanimen.
Ademais de mostrar distintas realidades socioculturais, os vídeos teñen como
obxectivo reforzar a competencia de comprensión oral e sensibilizar os
alumnos coa linguaxe non verbal.

3.1.6 Recursos dixitais adicionais
Paquete <<motivación>> para a clase
- Xogos para o encerado dixital: dobre CD-ROM, cuxo obxectivo é a revisión
lúdica do vocabulario, da gramática e da fonética.
- Cancións tradicionais: multi-CD-ROM para que os alumnos compartan unha
bagaxe musical francesa indispensable e para que lles axude a vencer a súa
timidez, grazas ás versións karaoke.
- Banco de imaxes dixitais: CD-ROM con 600 flashcards, proxectables, coas
palabras e a versión sonora correspondente.
Paquete <<fichier>> para o profesor
- Diagnóstico-test de nivel (con CD audio): para avaliar os alumnos a comezos
do curso e deseñar o perfil do alumno.
- Ficheiro interdisciplinar: Ciencias naturais, Ciencias sociais: en formato
dixital, para iniciar os alumnos nalgunhas materias non lingüísticas, dentro do
marco das clases bilingües ou simplemente como parte da sensibilización do
francés.
Sitio web
-No sitio web PARACHUTE (www.santillanafrançaisparchute.com), o profesor atopará
un xerador de avaliacións: as avaliacións de PARACHUTE, un banco de actividades e un
programa que permite modificar as avaliacións propostas ou compor unhas novas.
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3.2 METODOLOXÍA DE PARACHUTE 3: LIÑAS MESTRAS
3.2 1. As competencias de comunicación
O obxectivo de PARACHUTE 3 é garantir, como mínimo, a adquisición das aptitudes descritas
polo Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para o nivel A2.
Comprensión do oral
«Comprender palabras familiares e expresións moi correntes sobre un mesmo, a súa familia,
as compras, a súa contorna máis próxima e concreta; pode entender o fundamental de
anuncios e mensaxes sinxelas e claras>> MCER.
Desta forma, en PARACHUTE 3 escoitarán e comprenderán de forma global monólogos e
diálogos moi sinxelos, situados nun contexto cotián, sobre temas próximos aos alumnos, pero
tamén se sensibilizarán con intercambios orais situados fóra do marco familiar (televisión,
radio) e escoitarán algúns testemuños de adultos, adaptados á súa madurez. Do mesmo xeito,
hai un lixeiro inicio ao contacto coas variacións de acentos e co rexistro literario.
Mensaxes en continuo
- Mozos que:
- se contan entre eles unha viaxe (itinerario);
- se describen ou lle escriben aos seus amigos/as ou persoas coñecidas;
- expresan as súas emocións (onomatopeias, exclamacións);
- deixan unha mensaxe nun contestador automático;
- dan consellos nun vídeo dunha páxina web;
- falan dos seus amigos, da súa familia.
-Adultos que:
- falan das súas emocións: unha muller fala do medo que sentiu cando un ladrón
entrou na súa casa; unha actriz fala dos seus nervios antes de saír a escena;
- deixan mensaxes nun contestador automático;
- falan da súa cidade;
- evocan a súa mocidade.
- Un narrador africano.
Cancións e cancións infantís (comptines).
-Xa non aparecen de forma sistemática, só como unha anécdota.
-Serven como modelo no que inspirarse.
Conversacións (diálogos curtos en situacións do día a día)
- Entrevista de adolescentes: sobre a súa aparencia, a súa forma de xestionar as
emocións.
- Discusión entre adolescentes sobre a moda.
- Conversación entre un pai e o seu fillo (colaboración na casa), unha avoa e a súa neta
(recordos).
- Na rúa: 2 mozos coñécense; alguén pregunta por un camiño.
- Unha persoa conta o que lle sucedeu no metro.
- Xogos culturais: radiofónico e televisado.
- Faladoiro sobre o futuro da televisión.
- Extracto dialogado da Chèvre de Monsieur Seguin.
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NIVEL DE ESIXENCIA E ESTRATEXIAS
A competencia obxectivo neste nivel PARACHUTE é a comprensión global, como nos dous
primeiros niveis, sobre todo a identificación da situación e a resposta a preguntas de base
como onde (se sitúa a acción)?; Quen (fala)?; Que (de que falan?). Agora que os alumnos
adquiriron as estratexias básicas, accederán a esta comprensión de forma cada vez máis
rápida, e a miúdo desde a primeira escoita, no caso dos documentos máis curtos.
Neste nivel, esta capacidade exercerase non só en pequenas conversacións familiares, senón
tamén en intercambios orais progresivamente máis longos. Pediráselles que escoiten e que
saiban apreciar documentos sinxelos de contido literario e artístico (p. ex.: contos gravados
con fondo musical).
A esixencia da comprensión das informacións clave é maior que nos niveis precedentes, posto
que os alumnos deben xa contestar a outra pregunta máis sutil: por que?
Ademais, pediráselles que extraian destes documentos informacións precisas, o que require
unha comprensión máis fina.
Así, o proceso de comprensión faise cada vez máis persoal e os alumnos deben reaccionar ao
que escoitaron para mostrar que comprenderon a información, que son capaces de situarse e
expresarse con relación a esta.
Produción oral: expresión en continuo e en interacción
«Comunicar nas tarefas sinxelas e habituais que só requiren un intercambio de información
sinxelo e directo sobre temas e actividades que lle son familiares. Ter intercambios moi breves,
mesmo se, en xeral, non entende o suficiente para seguir unha conversación>>.
PARACHUTE anima os alumnos a que interveñan de forma individual e tamén entre eles,
dentro das súas posibilidades.
Repetición
- Cancións e textos musicalizados
Inténtase que os alumnos canten (cancións e comptines), digan (números, verbos),
xuntos ou individualmente e que melloren a súa pronuncia a partir de trabalinguas
inventados.
Liberados da obrigación de reflexionar para buscar as palabras ou construír frases, do
medo a cometer erros, levados polo ritmo, polos compañeiros, os alumnos:
o reláxanse e perden os seus complexos, e aprenden a dar unha dimensión
lúdica á lingua;
o poden concentrarse na pronuncia e a entoación;
o integran máis facilmente a lingua.
No entanto, dáse un paso máis, pídese agora que os alumnos se impliquen de forma máis
persoal e máis consciente.
-

Diálogos
Aprendendo de memoria e representando escenas dialogadas, os alumnos:
o asimilan contidos e memorízanos; os textos convértense en referencias e
mesmo modelos;
o aprenden a enriquecer a lingua con todos os recursos non verbais (xestos,
mímica).

Expresión en continuo
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Anímase a que os alumnos se expresen sobre temas familiares, para pasar da información
obxectiva á subxectiva, e así enriquecer a comunicación a través da expresión de sentimentos,
de opinións persoais, p. ex.:
- comentar un horario e comparalo co seu;
- dar a súa opinión sobre a moda;
- xustificar unha opinión;
- imaxinar a continuación dunha historia;
- contar unha anécdota persoal;
- contar as súas reaccións persoais;
- dar consellos;
- falar da súa cidade;
- xustificar as súas respostas.
Interacción
- Actividades de reutilización, xogos de rol
As actividades orais de reutilización <<Je m'entraîne>> non son mecánicas, están
contextualizadas e teñen sentido. Son o obxecto de prolongacións persoais máis ou
menos libres.
Os xogos de rol ancóranse nunha realidade cotiá.
Os intercambios multiplícanse e incorporan unha visión cada vez máis persoal.
- Tarefas finais
É na realización destas tarefas, en que os alumnos se inician á comunicación auténtica,
posto que se expresan de forma oral no marco dun proxecto concreto:
o Certas tarefas son esencialmente orais: preparar unha exposición e debater as
súas maneiras de mellorar o futuro ou presentar unha asociación solidaria.
o Outras materializaranse por escrito, pero desembocarán tamén nunha
presentación oral ante a clase, así como en comentarios.
o Doutra banda, aos poucos e coa axuda do profesor, falan en francés entre eles
durante a fase de preparación (procura de ideas, intercambiar información),
para organizarse e negociar o relacionado coas tarefas que deben realizar.

NIVEL DE ESIXENCIAE ESTRATEXIAS
O nivel de esixencia neste nivel reflectirá unha dobre prioridade.
- A comunicación será máis importante que a corrección formal. Dito doutro xeito, o
importante é que se entenda a mensaxe, mesmo se a expresión é incorrecta ou
imprecisa.
- Terase cada vez máis en conta a preocupación pola corrección, sobre todo se se trata
de contidos presentados na clase, na medida na que se supón que os alumnos deben
asimilar un certo número de recursos e porque a mellora da lingua contribúe á eficacia
da comunicación e á motivación que está asociada a ela.
Tratarase tamén do grao de implicación dos alumnos e o esforzo para lograr unha
comunicación persoal auténtica.
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Débese fomentar a asunción de riscos, xa que esta é un testemuño do desexo real de
comunicar e de avanzar na aprendizaxe.
As estratexias propostas en PARACHUTE 3 teñen como obxectivo a toma de conciencia e a
aceptación dos criterios por parte dos alumnos. Entre estas estratexias, citamos máis arriba as
actividades de repetición lúdica, observarase de igual modo que numerosas consignas insisten
na importancia de coidar as entoacións, mesmo esaxerar a expresividade.
Comprensión escrita
«Ler textos curtos moi simples. Atopar unha información previsible en documentos correntes
como folletos de publicidade, prospectos, menús e os horarios e comprender cartas persoais
curtas e sinxelas» MCER.
PARACHUTE 3 inicia os alumnos na comprensión de escritos auténticos de diversa natureza:
Anuncios, carteis, documentos funcionais auténticos
- Horarios.
- Informe policial.
- Plano de cidade.
- Cartel dunha película.
CÓMIC
O formato cómic utilízase frecuentemente debido ao seu interese pedagóxico. Ten un lugar de
grande importancia na cultura francófona e é un medio estratéxico para introducir a linguaxe
escrita ao comezo da aprendizaxe: a falta de recursos lingüísticos compénsase grazas á imaxe
que <<conta>> tanto ou máis que o texto, ademais a lingua escrita é unha transcrición da oral.
Os documentos son semiauténticos, concibidos para o método ou completamente auténticos.
Textos literarios
PARACHUTE 3 deixa sitio progresivamente a textos sinxelos e curtos, pero completamente
auténticos.
-Poemas: Blaise Cendras, Jacques Prévert, Jean Tardieu, Philippe Saupault, Paul Éluard.
-Extractos de novelas: A chèvre de Monsieur Seguin d'Alphonse Daudet, Le Hussard sur
le toit de Jean Giono.
- Extracto dun conto.
Prensa, documentos informativos formais
A maioría dos documentos que se presentan na sección «Je lis et je découvre» poderían
atoparse nunha revista para adolescentes.
-horóscopo;
-historia da roupa;
-a alimentación do futuro, texto + mapa + enquisa;
-test sobre a amizade;
-testemuños de mozos que colaboran con asociacións;
-érase unha vez a arte da palabra.
Internet
Anímase a que os alumnos fagan procuras en Internet para completar a información que se dá
en «Le lis et je découvre». Desta forma lerán textos auténticos para buscar información precisa
de:
- os territorios de ultramar;
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-

a historia dunha peza de vestir;

-

restaurante que propoñen insectos no menú;

-

Cézanne e outros artistas inspirados pola Provenza;

-

as asociacións júnior;

-

Kirikou.

Documentos comunicativos persoais
Os alumnos atoparán en PARACHUTE 3 extractos de escritos menos formais, p. ex.:
- anuncios persoais;
-

fotos con pé de foto;

-

a mensaxe de Patricia contándolle as súas vacacións a Julie;

-

recordatorios;

-

postais;

-

cartas e mensaxes de agradecemento;

-

mensaxes en rede.

NIVEL DE ESIXENCIAE ESTRATEXIAS
Como no caso da oral, na lingua escrita a prioridade é a comprensión global, así como a
identificación de información xeral, da finalidade do texto. As preguntas de comprensión dos
documentos evidencian esta prioridade.
Doutra banda, PARACHUTE 3 exercita o alumno para que busque nun texto informacións
precisas importantes. Neste nivel, a verificación da comprensión faise a través da expresión
libre.
As estratexias apropiadas que PARACHUTE 3 lle propón ao alumno apóianse no formato dos
documentos (iconográficos, tipográficos rico e variado en función do tipo de documento).

Produción escrita: expresión e interacción
«Escribir notas e mensaxes sinxelas e curtas. Escribir unha carta persoal moi sinxela, por
exemplo de agradecemento» MCER.
PARACHUTE 3 desenvolve a expresión escrita, que estaba en espera nos niveis anteriores.
Intégrase nas leccións 1 e 2 e exercítase, xeralmente, a partir de modelos.
Está dirixida para dar maior facilidade, pero tamén para animar o alumno á utilización de
novas estruturas e á corrección formal. Apóiase nos documentos escritos, pero faise cada vez
máis persoal.
Expresión mínima «utilitaria» comunicativa persoal
No marco das tarefas finais anímase o alumno a:
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-

encher unha ficha de presentación para contestar a un anuncio;
presentar un lugar que lle guste;

-

realizar un cartel para presentar a súa asociación.

A sección obradoiro de escritura leva os alumnos a producir diferentes tipos de textos;
- ficha de presentación;
- correo electrónico para contar unha viaxe;
- cuestionario (test) para facer unha sondaxe na clase;
- mensaxe de agradecemento;
- historia de carácter literario;
Ao final desta sección unha rúbrica especial de ORTOGRAFÍA, co fin de axudar os alumnos a
evitar as faltas recorrentes.
- Non se para nas palabras de uso, é demasiado pronto para esixirlles aos alumnos unha
verdadeira corrección neste ámbito.
- Chámase a atención sobre as principais dificultades ortográficas de ámbito gramatical,
sobre as marcas portadoras de sentido:
-concordancia de xénero e número, adxectivos e participios pasados; interrogativos;
-terminacións verbais;
- diferenciación gráfica de homónimos entre os determinantes, entre algunhas formas
verbais e preposicións.
NIVEL DE ESIXENCIAE ESTRATEXIAS
As producións escritas deberán ser avaliadas con indulxencia. No que respecta á ortografía, a
«tolerancia» prevista para as palabras de uso non será a mesma para a ortografía gramatical, e
será obxecto en PARACHUTE 3 dun adestramento particular.
Deberase ter en conta o rexistro e a coherencia formal co tipo de texto escrito.
Do mesmo xeito, será avaliada de forma prioritaria a organización do texto en función da súa
tipoloxía.
Finalmente, a creatividade dos escritos será valorada, para compensar os defectos formais.
As estratexias propostas pasan pola toma de conciencia das diferenzas entre o oral e o escrito:
a existencia de varias grafías para un mesmo son, a importancia determinante das
terminacións de nomes, adxectivos e verbos.
Apóianse na observación guiada de textos e non en frases illadas.
3.2.2 TRATAMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
Ademais dos obxectivos lingüísticos, PARACHUTE 3 fixa deliberadamente como finalidade a
mobilización e o desenvolvemento das competencias clave. Este compromiso non ten nada de
artificial, posto que o ensino dunha lingua viva conduce inevitablemente a abordar realidades
transversais e interdisciplinares.
Ademais da competencia de comunicación, algunhas competencias clave asócianse
inevitablemente ao enfoque de PARACHUTE (competencia dixital, aprender a aprender,
competencias sociais e cívicas), outras son menos centrais, pero todas se abordan e se require
do alumno, para cada unha delas, un mínimo de toma de conciencia e unha actitude favorable.
As competencias de base mobilizadas e desenvolvidas por PARACHUTE están expresamente
sinaladas en todos os elementos: libro do alumno, caderno de exercicios, libro do profesor, en
que, ademais, se analizan sistematicamente.
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Competencia matemática e competencias de base en ciencias e tecnoloxía
Non sendo a priori fundamental no proceso de aprendizaxe do francés, necesítase en
PARACHUTE 3, non só nas actividades centradas nos números, senón tamén nas actividades de
dedución non numéricas, posto que a competencia matemática é tamén a aptitude para
desenvolver e aplicar un razoamento matemático para chegar a resolver diferentes problemas.
Esta actitude requirida en PARACHUTE é practicamente a mesma que se require no ámbito
matemático e científico xeral: o respecto á verdade, a vontade de atopar argumentos, o rigor
intelectual, así como avaliar a súa validez.
Competencia dixital
A competencia dixital está no centro da aprendizaxe do francés con PARACHUTE.
É, primeiro de nada, instrumental:
- O método conta con elementos dixitais que serán manexados polos alumnos ou ante
eles: o manual dixital interactivo para o encerado dixital, os complementos para
animar (banco de imaxes dixitais, karaokes, xogos para o encerado dixital).
- PARACHUTE anima os alumnos a que utilicen as novas tecnoloxías para realizar as
actividades de procura de información en Internet (en «Je lis et je découvre»), para
preparar as súas presentacións.
En case todas as leccións 1 e 2, os elementos de activación dan exemplos de ferramentas
dixitais:
-

vídeos titoriais;

-

páxinas web de intercambio de servizos;

-

facebook e redes sociais

No obradoiro de escritura, os alumnos inícianse nas regras estilísticas propias do modo de
expresión do soporte dixital. Finalmente, inténtase que reflexionen e exerzan o seu espírito
crítico sobre o papel e os perigos das ferramentas dixitais no día a día:
-

as mensaxes;

-

o móbil.

Aprender a aprender
A competencia que permite aprender a aprender é o centro da aprendizaxe do francés con
PARACHUTE; é en si mesma consubstancial, posto que a aptitude de aprender a aprender é a
base do progreso e da motivación que leva.
-

O contrato de aprendizaxe que se atopa ao comezo de cada unidade axúdalle ao
alumno a reflexionar sobre o obxecto e finalidade da aprendizaxe.

-

Para cada competencia lingüística, PARACHUTE proponlle ao alumno estratexias
específicas (ver máis arriba) e adéstrao para que recorra a elas de forma consciente.
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-

Estas estratexias descóbrense e utilízanse na clase, requírense e rendibilízanse no
momento do traballo individual, e co caderno de exercicios en particular. Contribuirán
a que o alumno gañe confianza nas súas propias capacidades no momento en que se
dea conta da súa utilidade.
Estas estratexias vense claramente en PARACHUTE, no apartado específico das
seccións «Vers le DELF», baixo un subtítulo evocador: «Trucs et astuces» (trucos e
astucias).
Tamén se atopan na sección <<Moi et les autres>>, que despois das tarefas finais,
anima a que os alumnos reflexionen sobre o seu modo de aprendizaxe.
A variedade de formatos destinados á avaliación (xogos, balances orais/escritos,
avaliacións por competencias do tipo) ten a mesma finalidade: independentemente do
valor eventual sumativo, ten un valor formativo, xa que lle permite ao alumno coñecer
cales son as súas estratexias de aprendizaxe favoritas, cales son os puntos fortes e
débiles das súas aptitudes e cualificacións.

Competencias sociais e cívicas
PARACHUTE é un método destinado ao ámbito escolar, á aprendizaxe en grupo, polo que a
competencia social ten un gran valor.
-

Os códigos de conduta que se deben respectar na vida colectiva de forma xeral son os
mesmos que os que se deben respectar no colexio e na clase; no grupo e nos
subgrupos cando, p. ex. se realicen as tarefas finais. No día a día, o método incítaos a
respectar as regras de cortesía, a saudarse, a respectar as quendas de palabra, a
escoitar os demais, a respectar os seus esforzos para facerse entender a pesar das
dificultades da lingua

-

A través das actividades, aprenden a respectar as nocións fundamentais do individuo,
do grupo, da organización do traballo, da igualdade entre homes e mulleres e da non
discriminación, de sociedade e de cultura. O descubrimento dunha realidade diferente
á súa, a do mundo francófono, dálles a oportunidade de exercer unha actitude aberta
e tolerante.

-

As tarefas finais son por si soas a ocasión perfecta de demostrar unha actitude
positiva: colaboración, valoración da diversidade e do respecto aos demais, e
aceptación de compromisos. Termínanse, á mantenta, cunha rúbrica de reflexión «Moi
et les autres».

-

A competencia social está unida ao benestar persoal e colectivo que esixe comprender
como os individuos poden asegurarse un estado óptimo de saúde física e mental.
Deste xeito os documentos de PARACHUTE relativos á saúde e á ecoloxía contribúen
ao desenvolvemento desta competencia clave.

De forma xeral, a afirmación sa da personalidade no seo da sociedade convértese nunha
verdadeira prioridade en PARACHUTE 3, tendo en conta a idade dos alumnos e a súa madurez.
No que respecta ás competencias cívicas, PARACHUTE 3 propón unha sensibilización de
diferentes puntos de vista:
-

personaxes que fan reflexionar sobre o mundo e a historia;
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-

compromiso na vida pública;

-

espírito cívico no día a día;

-

realidade social nunha comisaría de policía;

-

reflexión sobre a evolución do mundo e invitación ao compromiso activo.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
Dada a súa idade, os alumnos de PARACHUTE están aínda lonxe do mundo profesional, en que
deberán facer proba deste espírito emprendedor indispensable no mundo moderno. Pero non
é demasiado pronto para axudalos a desenvolver unha actitude favorable á adquisición desta
competencia. Con este obxectivo, as tarefas finais son un contexto privilexiado: os alumnos
deben realizar un proxecto en grupo, deben organizarse e negociar para repartir as tarefas ao
principio e durante cada etapa (preparación, realización, exposición).
Cada un mobilizará as súas mellores capacidades para contribuír ao resultado común, pero
todos terán que exercer a aptitude para anticipar, para planificar a súa actividade persoal ao
servizo da tarefa (procura de información, selección de documentación gráfica, creación de
ilustracións, compra de material), para facer un informe para os membros do grupo ou
subgrupo, para resolver cal é a proposición máis adecuada, etc.
Doutra banda, no resto das unidades abundan os exemplos que recalcan a importancia desta
competencia.
Sensibilidade e expresión cultural
Non todos os individuos nacen cos mesmos dons artísticos, pero todos teñen dereito a
aprender a sentir as emocións estéticas e o deber de respectar as manifestacións culturais e
artísticas que enriquecen o mundo.
Deste xeito, para desenvolver a sensibilidade artística dos alumnos PARACHUTE 3 deixa ver e
descubrir algúns elementos do patrimonio cultural de Francia:
- A chèvre de Monsieur Seguin d'Alphonse Daudet, Le Hussard sur le toit de Jean Giono,
Le golfe de Marseille vu de l'Estaque de Paul Cézanne, A Provence, terre d'inspiration.
- Historia dos bardos, trobadores, narradores e fabulistas, rapeiros e narradores de
contos populares africanos.
Neste nivel os elementos culturais non se expoñen simplemente nunha sección
cultural específica, están incorporados nas actividades e forman parte do día a día da
clase como o fan na vida:
- Poesía.
- Teatro.
- Música.
- Pintura.
PARACHUTE 3 favorece realmente a expresión cultural e artística persoal cada vez que iso é
posible; é o caso das tarefas finais, cuxas consignas incitan a dar unha dimensión creativa ás
súas presentacións, mesmo cando estas non teñan unha vocación cultural ou artística.
3.2.3 PROCESO DE AVALIACIÓN
A avaliación é un dos alicerces do proxecto de PARACHUTE. É coherente cos seus principios
metodolóxicos e, como tal, adopta diversas formas segundo a súa finalidade.
Avaliación inicial
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A avaliación inicial permítelle ao profesor establecer o perfil da súa clase e axustar o seu
proxecto pedagóxico.
-

A unidade 0 do libro do alumno e do caderno de exercicios contribúen a este fin.

-

No nivel 1, o que mide a unidade 0 son fundamentalmente perfís e actitudes. Nos
niveis seguintes, mide ademais o «nivel» das competencias adquiridas en fases
anteriores.

-

A unidade 0 axuda a activar ou a reactivar coñecementos e competencias e, no seu
caso, a determinar as medidas de reforzo e recuperación para os alumnos que o
necesiten.

Avaliación continua
A avaliación continua é probablemente a máis importante para o proceso de ensinoaprendizaxe. Máis que un «control» dos alumnos, supón un «acompañamento» e unha axuda
que garante o seu progreso.
En PARACHUTE, a avaliación continua ten varias características:
-

-

-

É exhaustiva:
o

Ao final de cada unidade do libro, unha dobre páxina: «Je joue et je révise».

o

Ao final de cada unidade do caderno: un «Bilan».

o

Para cada competencia, e por tanto para cada actividade, o profesor dispón no
libro do profesor de criterios de observación específicos.

Adopta formas diversas:
o

É lúdica na primeira páxina de «JE JOUE ET JE RÉVISE», porque os xogos
desdramatizan o erro e o propio concepto de avaliación.

o

É máis formal na segunda páxina desta mesma sección, onde se atopa un
«Bilan oral», con exercicios e puntuación.

o

O título da sección é unha declaración de intencións: ata o «Bilan oral» se
atopa situado nunha dinámica positiva, de repaso e interiorización dos
contidos.

o

O «Bilan écrit» que o completa no caderno de exercicios comparte a mesma
filosofía: noutro contexto, traballando individualmente e máis serenamente, o
alumno ten outra oportunidade de mostrar o que sabe e sabe facer.

o

Ao final de cada unidade alumno e profesor poden comprobar se están
preparados para pasar á seguinte, e decidir accións colectivas ou individuais
para remediar calquera problema.

o

Se non bastasen as propias actividades do libro do alumno e do caderno de
exercicios para reforzar puntos específicos, o profesor dispón ademais dun
xerador de avaliacións que contén un banco de actividades sobre todos os
puntos do programa.

Solicita a participación dos alumnos: a través da autoavaliación e da coavaliación:
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-

-

o

Autoavaliación: é o fomento da autorreflexión. Faise que o alumno participe
da avaliación da súa aprendizaxe, que se sinta parte do proceso realizando
actividades que o fan reflexionar sobre o seu propio progreso en distintos
aspectos da lingua. Non se trata tanto de que o alumno se corrixa ou poña el
mesmo unha nota, senón de que aprenda a valorar os seus progresos e tome
conciencia do modo en que os conseguiu.

o

Coavaliación: ao principio da aprendizaxe, e sobre todo con preadolescentes,
un método mixto (reflexión individual que logo se comparte na clase) como o
que se propón en «Moi et les autres» («Tâche finale») adoita ser máis fácil de
implantar.

É positiva e integradora:
o

A avaliación continua en PARACHUTE non está concibida para castigar, senón
para animar, estimular.

o

Cando se trata de medir competencias de comunicación, a comunicación é a
prioridade: nas primeiras fases, a corrección formal está ao servizo da mesma
e non é un fin en si mesma. Desta maneira, en determinadas actividades
poderá obter mellor resultado un alumno que cometa faltas por «arriscar» que
un que non comete erros, pero que non envía unha mensaxe auténtica.

o

Unha certa corrección formal e o respecto das normas lingüísticas básicas é
necesaria para garantir a comprensibilidade e a precisión da mensaxe. Con
tarefas específicas, o profesor axudará os alumnos con dificultades a alcanzar
o nivel que estime necesario para a súa integración no grupo e na dinámica da
clase.

o

O tomar en consideración no momento de avaliar as diferentes competencias
por separado, así como os diferentes modos de aprender, axudará a
«equilibrar» o grupo, dando a súa oportunidade á maior parte dos alumnos
posible (case ninguén é absolutamente malo «en todo»).

É coherente:
o

Non pode ser doutra maneira cando se fundamenta nesta propia
programación e na definición inicial de estándares de aprendizaxe avaliables.
Os estándares de aprendizaxe quedan incluídos como parte do currículo na Lei
Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa e definidos como
«especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados
das aprendizaxes e concretan mediante accións o que os alumnos deben saber
e saber facer en relación con cada materia. Deben ser observables, medibles e
avaliables e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado».

Avaliación final sumativa
A avaliación sumativa con cualificación é unha realidade escolar que vai máis aló da
necesidade de control administrativo: ao termo dunha etapa de aprendizaxe (fin de trimestre,
en particular), axúdalle ao alumno a medir os seus progresos. A identificar os seus puntos
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fortes e débiles, e mesmo a establecer co seu profesor un contrato de «resolución de
problemas».
-

-

Ao final de cada trimestre, no libro do alumno: «Vers le DELF», «J'évalue mes
compétences»
o

No libro do alumno, unha avaliación por competencias, que recolle os contidos
de dúas unidades. O «pór a proba» estes mesmos contidos e temas de forma
integrada e noutros contextos que os das unidades permite comprobar que
foron correctamente asimilados, e resistirán a proba do tempo.

o

O formato elixido para estas avaliacións é fiel ao espírito do DELF e achégase
progresivamente ao seu formato exacto, a medida que se avanza na serie
PARACHUTE.

o

A posibilidade de examinarse do DELF A1 (en 1º ou 2º) e do DELF A2 (en 3º ou
4º) poderá converterse nun aliciente para os alumnos de secundaria: que
outra materia permite conseguir un título oficial específico, mundialmente
recoñecido?

Para o profesor: o xerador de avaliacións
o

O xerador de avaliacións (en liña, na páxina web de PARACHUTE) contén unhas
avaliacións finais «bis»: unhas avaliacións equivalentes para cada trimestre ás
do libro do alumno. Desta maneira, o profesor poderá utilizar a do libro como
«ensaio xeral» e a avaliación «bis» como avaliación formal. Tamén a poderá
usar como «segunda oportunidade», no caso de que a primeira avaliación
resultase deficiente, despois dun repaso.

o

Ao estar en formato dixital editable, tanto as avaliacións do libro como as
avaliacións «bis» poderán ser modificadas e adaptadas polo profesor.

o

Co xerador de avaliacións, o profesor dispón finalmente dun banco de
actividades que poderá combinar, tal cal ou adaptadas, coas que el mesmo
terá confeccionadas: ten por tanto a posibilidade de deseñar unha avaliación á
medida.
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6. PROGRAMACIÓN DOS CONTIDOS
Nota previa:
-

LE: Livre de l'élève.

-

Act: actividade. NO CASO DE QUE NON SE ESPECIFIQUE A ACT., SIGNIFICA QUE TODA
A PÁXINA SE DEDICA AO MOMENTO MENCIONADO.

-

Os contidos de gramática e léxico que se mencionan nesta programación aparecen de
forma idéntica nos bloques orais e escritos.
Non se recolle os que só aparecen en textos escritos e non se consideran «de uso
frecuente».

UNIDADE 0
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación: comprensión
oral
Identificar o sentido xeral, os
puntos principais e a
información máis importante en
textos orais breves e ben
estruturados, transmitidos de
viva voz ou por medios técnicos
e articulados a velocidade lenta,
nun rexistro formal, informal ou
neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións
cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do
propio campo de interese nos
ámbitos persoal, público, e
educativo, sempre que as
condicións acústicas non
distorsionen a mensaxe e se
poida volver escoitar o
devandito.

1. Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e
comunicados breves e
articulados de maneira lenta
e clara (p. ex. en estacións ou
aeroportos), sempre que as
condicións acústicas sexan
boas e o son non estea
distorsionado.

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación:
comprensión
oral

- Comprender de forma oral
minidiálogos escoitados nun
colexio a comezo do curso.

- LE p. 7 act. 1

-Comprender de forma global un
diálogo co fin de definir a
situación.

- LE p. 8 act. 1 e
2

-Escoitar poemas.

-LE p. 10 act. 1

2. Entende os puntos
principais do que se lle di en
transaccións e xestións cotiás
e estruturadas (p. ex. en
hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de
lecer ou centros de estudos).
3. Comprende, nunha
conversación informal en que
participa, descricións,
narracións e opinións
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formuladas en termos
sinxelos sobre asuntos
prácticos da vida diaria e
sobre aspectos xerais de
temas do seu interese, cando
se lle fala con claridade,
amodo e directamente, e se
o interlocutor está disposto a
repetir ou reformular o
devandito.
4. Comprende, nunha
conversación formal en que
participa (p. ex. nun centro
de estudos), preguntas
sinxelas sobre asuntos
persoais ou educativos,
sempre que poida pedir que
se lle repita, aclare ou
elabore algo do que se lle
dixo.
5. Identifica as ideas
principais de programas de
televisión sobre asuntos
cotiáns ou do seu interese
articulados con lentitude e
claridade (p. ex. noticias ou
reportaxes breves), cando as
imaxes constitúen gran parte
da mensaxe.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias de
comprensión

- Escoitar e aprender a escoitar.

- LE p. 7 act. 1;
LE p. 8 act. 1

- Exercitar a facultade de
concentración e de atención
visual.

- LE p. 7 act. 1

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer),
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público),

-O colexio en Francia.

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión do sentido xeral,
os puntos principais ou a
información máis importante do
texto.

-Algúns poetas do século XX.

- LE p. 7 act. 1;
LE p. 8 act. 1
-LE p. 10 act. 1
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comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz,
contacto visual), e convencións
sociais (costumes, tradicións).
Funcións
comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis relevantes
do texto (p. ex. unha petición de
información, un aviso ou unha
suxestión) e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común
relativos á organización textual
(introdución do tema, cambio
temático e peche textual).

-Falar da volta ao colexio e dos
horarios de clase.

Patróns sintácticos e discursivos
Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

Patróns sintácticos e discursivos

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-Os sentimentos.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e
recoñecer os significados e
intencións comunicativas xerais
relacionados cos mesmos.

- As entoacións do francés.

- LE p. 7, act. 2

- LE p. 7 act. 1;
LE p. 8 act. 1

-Coñecer os compañeiros.
- LE p. 9
-Falar dos seus gustos e
costumes.

-Os tempos verbais: presente e
passé composé.

-LE p. 9

Patróns
sintácticos e
discursivos

- LE p. 7, 8 e 9

-Palabras interrogativas.
- LE p. 9

Léxico de uso
frecuente
- LE p. 7, act. 1;
LE p. 10 act. 1

-Vida cotiá: o colexio, as
actividades extraescolares, os
gustos.

- LE p. 7 act. 1;
LE p. 8 act.1; LE
p. 9
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación: produción
Expresión
Producir textos breves e
suficientemente comprensibles,
tanto en conversación cara a
cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun
rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, en
que se dá, solicita e intercambia
información sobre temas cotiáns
e asuntos coñecidos ou de
interese persoal e educativo,
aínda que se produzan
interrupcións ou vacilacións, se
fagan necesarias as pausas e a
reformulación para organizar o
discurso e seleccionar
expresións, e o interlocutor teña
que solicitar que se lle repita ou
reformule o devandito.
Interacción
Manexar frases curtas e
fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves
intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que
haxa que interromper o discurso
para buscar palabras ou articular
expresións e para reparar a
comunicación. Interactuar de
maneira simple en intercambios
claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou xestos
simples para tomar ou manter a
quenda de palabra, aínda que
poidan darse desaxustes na
adaptación ao interlocutor.

1. Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión
escrito, sobre aspectos
concretos de temas xerais ou
relacionados con aspectos
básicos dos seus estudos, e
responde a preguntas breves e
sinxelas dos oíntes sobre o
contido das mesmas se se
articulan clara e lentamente.

Contidos

Actividades

Comunicación: produción

Comunicación:
produción

Expresión
- Adestrarse na pronunciación
das expresións estudadas.
- Facer comparacións.
- Memorizar e recitar un poema.
Interacción

2. Desenvólvese coa eficacia
suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer,
seguindo normas de cortesía
básicas (saúdo e tratamento).

Expresión
- LE p. 7 act. 2

- LE p. 8 act. 4
- LE p. 10 act. 2
Interacción

-Falar das sensacións do primeiro
día de clase.

- LE p. 7 act. 3

- Contestar a unha pregunta
persoal.

- LE p. 9 act. 5

3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara ou
por teléfono ou outros medios
técnicos, en que establece
contacto social, intercambia
información e expresa opinións
de maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide
e ofrece cousas, pide e dá
indicacións ou instrucións, ou
discute os pasos que hai que
seguir para realizar unha
actividade conxunta.
4. Desenvólvese de maneira
simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. ex. para
realizar un curso de verán),
achegando a información
necesaria, expresando de
maneira sinxela as súas opinións
sobre temas habituais, e
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados de
maneira lenta e clara, sempre
que poida pedir que se lle
repitan os puntos clave se o
necesita.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
producir textos orais en forma
de monólogo ou de diálogo
breves e de estrutura moi simple
e clara, utilizando, entre outros,

- Memorizar un poema curto
para liberar progresivamente a
expresión oral.
-Adestrarse en pronunciar unha
mesma frase con diferentes tons.

Estratexias de
produción
-LE p. 10 act. 2

-LE p. 7 act. 2
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procedementos como a
adaptación da mensaxe aos
recursos de que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de
elementos.
Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
oral en forma de monólogo ou
de diálogo os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, actuando
coa suficiente propiedade e
respectando as normas de
cortesía máis importantes nos
contextos respectivos.

-O colexio en Francia.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
principais demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns discursivos
sinxelos de uso máis común para
organizar o texto.

-Falar da volta ao colexio e dos
horarios de clase.

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e
coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-Os tempos verbais: presente e
passé composé.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar información e
opinións breves, sinxelas e
concretas, en situacións
habituais e cotiás.

-Os sentimentos.

-Vida cotiá: o colexio, as
actividades extraescolares, os
gustos.

- LE p. 8 act. 4;
LE p. 9 act. 5

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Patróns

-Algúns poetas do século XX.

-LE p. 7 act. 3;
LE p. 8 act. 4
- LE p. 10 act. 2

Funcións
comunicativas
- LE p. 7 act. 3;
LE p. 8 act. 4

-Coñecer os compañeiros.
- LE p. 9 act. 5
-Falar dos seus gustos e
costumes.

-Palabras interrogativas.

- LE p. 9 act. 5

Patróns
sintácticos e
discursivos
- LE p. 7 act. 3;
LE p. 8 act. 4
- LE p. 9 act. 5

Léxico de uso
frecuente
- LE p. 7 act. 3
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Pronunciar e entoar de maneira
suficientemente comprensible,
aínda que resulte evidente o
acento estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia esporádicos,
e os interlocutores teñan que
solicitar repeticións ou
aclaracións.

- As entoacións do francés.

sonoros
-LE p.7 act. 2

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, con axuda da
imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. ex.
unha máquina expendedora), así
como instrucións claras para a
realización de actividades e
normas de seguridade básicas
(p. ex. nun centro de estudos).

Comunicación: comprensión

Comunicación:
comprensión

- Comprender textos curtos con
axuda da grafía e da ilustración.

- LE p. 7 act. 1;
LE p. 10 act. 1

- Observar un horario e extraer
información del.

- LE p. 8 act. 2

Identificar a idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
dixital, breves e ben
estruturados escritos nun
rexistro neutro ou informal, que
traten de asuntos habituais en
situacións cotiás, de aspectos
concretos de temas de interese
persoal ou educativo, e que
conteñan estruturas sinxelas e
un léxico de uso frecuente.

2. Comprende correspondencia
persoal sinxela en calquera
formato en que se fala dun
mesmo; descríbense persoas,
obxectos, lugares e actividades;
nárranse acontecementos
pasados, e exprésanse de
maneira sinxela sentimentos,
desexos e plans, e opinións
sobre temas xerais, coñecidos
ou do seu interese.
3. Entende a idea xeral de
correspondencia formal en que
se informa sobre asuntos do seu
interese no contexto persoal ou
educativo (p. ex. sobre un curso
de verán).
4. Capta o sentido xeral e algúns
detalles importantes de textos
xornalísticos moi breves en
calquera soporte e sobre temas
xerais ou do seu interese se os
números, os nomes, as
ilustracións e os títulos
constitúen gran parte da
mensaxe.
5. Entende información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
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referencia ou consulta
claramente estruturados sobre
temas relativos a asuntos do seu
interese (p. ex. sobre unha
cidade), sempre que poida reler
as seccións difíciles.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias de
comprensión

-Entender de forma global un
texto para sacar del informacións
máis precisas.

-LE p. 8 act. 2

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer,
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e
convencións sociais (costumes,
tradicións).

-O colexio en Francia.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis importantes
do texto e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos sinxelos de uso
común relativos á organización
textual (introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

-Falar da volta ao colexio e dos
horarios de clase.

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os constituíntes e a organización
de estruturas sintácticas de uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados xerais asociados (p.
ex. estrutura interrogativa para
facer unha suxestión).

-Os tempos verbais: presente e
passé composé.

Léxico de uso frecuente
Recoñecer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos
cotiáns e a aspectos concretos
de temas xerais ou relacionados
cos propios intereses ou
estudos, e inferir do contexto,
con apoio visual, os significados

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
frecuente

-Os sentimentos.

- LE p. 7, act. 1

-Vida cotiá: o colexio, as
actividades extraescolares, os

- LE p. 8 act. 2,
LE p. 9 act. 5

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión da idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante do
texto.

-Algúns poetas do século XX.

- LE p. 7 act. 1;
LE p. 8 act. 2
- LE p. 10 act. 1

Funcións
comunicativas

- LE p. 7 act. 1;
LE p. 8 act. 2

-Coñecer os compañeiros.
- LE p. 9
-Falar dos seus gustos e
costumes.

-Palabras interrogativas.

- LE p. 9

Patróns
sintácticos e
discursivos
- LE p. 7, 8, 9 e
10
- LE p. 9 <<JE
révise>>
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de palabras e expresións que se
descoñecen.

gustos.

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros
e ortográficos

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así
como abreviaturas e símbolos
de uso común (p. ex. , %, ), e
os seus significados asociados.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

- LE p. 10
poemas

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contidos

Actividades

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
escrito os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

-O colexio en Francia.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións
comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes das
devanditas funcións e os patróns
discursivos de uso máis habitual
para organizar o texto escrito de
maneira sinxela.

-Falar da volta ao colexio e dos
horarios de clase.

- LE p. 7 e 8

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,

-Os tempos verbais: presente e
passé composé.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

-Algúns poetas do século XX.

- LE p. 7 e 8

- LE p. 10

-Coñecer os compañeiros.
- LE p. 9
-Falar dos seus gustos e
costumes.

-Palabras interrogativas.

- LE p. 9
Patróns
sintácticos e
discursivos
- LE p. 7, 8, 9 e
10
- LE p. 9
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xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi
frecuentes).
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
frecuente

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.

-Os sentimentos.

- LE p. 7

-Vida cotiá: o colexio, as
actividades extraescolares, os
gustos.

- LE p 7, 8 e 9

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros
e ortográficos

Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os
signos de puntuación elementais
(p. ex. punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte
dixital.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

- LE p. 10
poemas

Contidos

Actividades

Competencias sociais e cívicas

-Participar e respectar a quenda de palabra dos demais.

- LE p. 7 act. 3;
LE p. 8 act. 4;
LE p. 9 act. 5,
LE p. 10 act. 2

Aprender a aprender

-Traballar a capacidade de observación e de escoita.
Coidar a pronuncia e a entoación. Implicarse na
aprendizaxe.
-Reflexionar sobre unha regra gramatical.
-Buscar, adquirir, obter e asimilar novos coñecementos.
Perseverar na aprendizaxe.
-Descubrir os poetas franceses do século XX.
-Descubrir como é o colexio en Francia.

-LE p. 7 act. 1
e 2, LE p. 8
act. 1
-LE p. 9 <<Je
révise>>
-LE p. 10 act. 2
-LE p. 10 act. 1
-LE p. 7 e 8

Competencias clave (ademais da
competencia lingüística)

Sensibilidade e expresión cultural
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UNIDADE 1

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación: comprensión
oral
Identificar o sentido xeral, os
puntos principais e a
información máis importante en
textos orais breves e ben
estruturados, transmitidos de
viva voz ou por medios técnicos
e articulados a velocidade lenta,
nun rexistro formal, informal ou
neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións
cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do
propio campo de interese nos
ámbitos persoal, público, e
educativo, sempre que as
condicións acústicas non
distorsionen a mensaxe e se
poida volver escoitar o
devandito.

1. Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e
comunicados breves e
articulados de maneira lenta e
clara (p. ex. en estacións ou
aeroportos), sempre que as
condicións acústicas sexan boas
e o son non estea distorsionado.
2. Entende os puntos principais
do que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas (p.
ex. en hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación:
comprensión
oral
-LE p. 11 act. 2

-Escoitar, comprender e
identificar un itinerario ilustrado.
- Identificar músicas de
diferentes países.

-LE p. 11 act. 4

-Comprender descricións de
personaxes para identificalos.

-LE p. 12 act. 3;
LE p. 14 act. 1

-Extraer informacións específicas
dun diálogo para poder corrixir
os erros.

-LE p. 19 act. 1

-Ditado: saber pasar do oral ao
escrito.

-LE p. 17
Orthographe

3. Comprende, nunha
conversación informal en que
participa, descricións, narracións
e opinións formuladas en
termos sinxelos sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre
aspectos xerais de temas do seu
interese, cando se lle fala con
claridade, amodo e
directamente, e se o
interlocutor está disposto a
repetir ou reformular o
devandito.
4. Comprende, nunha
conversación formal en que
participa (p. ex. nun centro de
estudos), preguntas sinxelas
sobre asuntos persoais ou
educativos, sempre que poida
pedir que se lle repita, aclare ou
elabore algo do que se lle dixo.
5. Identifica as ideas principais
de programas de televisión
sobre asuntos cotiáns ou do seu
interese articulados con
lentitude e claridade (p. ex.
noticias ou reportaxes breves),
cando as imaxes constitúen gran
parte da mensaxe.
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Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión do sentido xeral,
os puntos principais ou a
información máis importante do
texto.

-Co apoio das informacións
sacadas dunha ilustración,
desenvolver o espírito de
observación e de lóxica
exercitando a atención visual e
auditiva.

Estratexias de
comprensión
- LE p. 11 act. 2;
LE p. 12 act. 3

-Comprender o sentido xeral e
localizar as palabras clave nun
diálogo simple para poder
corrixir a información.

- LE p. 19 act. 1

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos
Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer),
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público),
comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz,
contacto visual), e convencións
sociais (costumes, tradicións).

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

- A francofonía: Reunión e outros
DROM.

- LE p. 16 e 17

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións
comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis relevantes
do texto (p. ex. unha petición de
información, un aviso ou unha
suxestión) e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común
relativos á organización textual
(introdución do tema, cambio
temático e peche textual).

-Presentarse e dicir a
nacionalidade.

- LE p. 11 act. 2

-Os acrósticos.

- LE p. 20

-Presentar e describir a alguén.
-LE p. 12 act. 3
-Falar da personalidade de
alguén.

- LE p. 14 act. 1

- Dar datos precisos de alguén.
-LE p. 12 act. 3
- Dicir cales son as calidades e os
defectos de alguén.

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais

- Os adxectivos de personalidade.

-LE p. 14 act. 1;
LE p. 15 act. 4;
LE p. 19 act. 2

Patróns
sintácticos e
discursivos
-LE p. 14 act. 1;
LE p. 15 act. 4

- Il/elle est,c'est/c'est un(e)
-LE p. 12 act. 3
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asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

- Il/elle est + nacionalidade.
- Os pronombres relativos (qui,
que).
- Revisión: à, en, au(x).

-LE p. 11 act. 3

- Os adxectivos cualificativos.

- LE p. 12 act. 3

- O xénero dos adxectivos.

- LE p. 14 act. 1;
LE p. 15 act. 4

- LE p. 12 act. 3

- LE p. 14 act. 1;
LE p. 15 act. 4
Léxico de uso frecuente
Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).
Patróns sonoros
Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e
recoñecer os significados e
intencións comunicativas xerais
relacionados cos mesmos.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
frecuente

-Os países e as nacionalidades.

-LE p. 11 act. 2
e 3; LE p. 12 act.
3; LE p. 13

-Os adxectivos de personalidade
(calidades e defectos).

-LE p. 14 act. 1;
LE p. 15 act. 4

- Os signos do zodíaco.

- LE p. 15 act. 4

Patróns sonoros

Patróns
sonoros

-Os sons [ɛ]/[ə].

- LE p. 12
<<Boîte à
sons>>
- LE p. 14
<<Boîte à
sons>>

-Os sons [ɛ]/[in].

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Comunicación: produción
Expresión
Producir textos breves e
suficientemente comprensibles,
tanto en conversación cara a
cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun
rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, en
que se dá, solicita e intercambia
información sobre temas cotiáns
e asuntos coñecidos ou de
interese persoal e educativo,

Estándares de aprendizaxe

1. Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión
escrito, sobre aspectos
concretos de temas xerais ou
relacionados con aspectos
básicos dos seus estudos, e
responde a preguntas breves e
sinxelas dos oíntes sobre o
contido das mesmas se se
articulan clara e lentamente.

Contidos

Actividades

Comunicación: produción
Expresión

Comunicación:
produción
Expresión
- LE p. 12 act. 4
e 5; LE p. 14 act.
2; LE p. 10 act.
5; LE p. 17 act.
3

-Presentar e describir a alguén.

-Falar de si mesmo.

-LE p. 15 act. 5;
LE p. 17 act. 1;
LE p. 19 act. 3

2. Desenvólvese coa eficacia
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aínda que se produzan
interrupcións ou vacilacións, se
fagan necesarias as pausas e a
reformulación para organizar o
discurso e seleccionar
expresións, e o interlocutor teña
que solicitar que se lle repita ou
reformule o devandito.

suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer,
seguindo normas de cortesía
básicas (saúdo e tratamento).

- Exercitar a memoria para
repasar o vocabulario visto.

- LE p. 12 act. 4;
LE p. 11 act. 3

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
producir textos orais en forma
de monólogo ou de diálogo
breves e de estrutura moi simple
e clara, utilizando, entre outros,
procedementos como a
adaptación da mensaxe aos
recursos de que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de
elementos.

-Xogar cos ritmos para aprender
vocabulario dunha forma lúdica e
desinhibida.

Estratexias de
produción
-LE p. 14 act. 2

- Memorizar informacións para
expresalas de forma oral.

-LE p. 12 act. 4;
LE p. 14 act. 3

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos
Incorporar á produción do texto
oral en forma de monólogo ou
de diálogo os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, actuando
coa suficiente propiedade e
respectando as normas de

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos
- A francofonía: Reunión e outros
DROM.

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Interacción
Manexar frases curtas e
fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves
intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que
haxa que interromper o discurso
para buscar palabras ou articular
expresións e para reparar a
comunicación. Interactuar de
maneira simple en intercambios
claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou xestos
simples para tomar ou manter a
quenda de palabra, aínda que
poidan darse desaxustes na
adaptación ao interlocutor.

3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara ou
por teléfono ou outros medios
técnicos, en que establece
contacto social, intercambia
información e expresa opinións
de maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide
e ofrece cousas, pide e dá
indicacións ou instrucións, ou
discute os pasos que hai que
seguir para realizar unha
actividade conxunta.
4. Desenvólvese de maneira
simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. ex. para
realizar un curso de verán),
achegando a información
necesaria, expresando de
maneira sinxela as súas opinións
sobre temas habituais, e
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados de
maneira lenta e clara, sempre
que poida pedir que se lle
repitan os puntos clave se o
necesita.

-Os acrósticos.

- LE p. 17 act. 3

-LE p. 20
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cortesía máis importantes nos
contextos respectivos.
Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
principais demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns discursivos
sinxelos de uso máis común para
organizar o texto.

- Presentarse e dicir a
nacionalidade.

Funcións
comunicativas
- LE p. 11 act. 3;
LE p. 12 act. 4 e
5

-Presentar e describir a alguén.

-LE p. 12 act. 24
e5

-Falar da personalidade de
alguén.

- LE p. 14 act. 3;
LE p. 15 act. 5

- Dar datos precisos de alguén.

- LE p. 12 act. 4
e5

- Dicir cales son as calidades e os
defectos de alguén.

- LE p. 14 act. 3;
LE p. 15 act. 5

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e
coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-Os adxectivos de personalidade.

Patróns
sintácticos e
discursivos

- Il/elle est,c'est/c'est un(e)

-LE p. 14 act. 3;
LE p. 15 act. 5

- Il/elle est + nacionalidade.

- Os pronomes relativos (qui,
que).
- Revisión: à, en, au(x).
- Os adxectivos cualificativos.

- O xénero dos adxectivos.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar información e

-Os países e as nacionalidades.

-LE p. 12 act. 4
e 5; LE p. 19 act.
4
-LE p. 11 act. 3;
LE p. 12 act. 4 e
5
-LE p. 12 act. 4
e5
-LE p. 12 act. 4
e5
- LE p. 14 act. 3;
LE p. 15 act. 5 e
<<J'observe et
j'analyse>>
- LE p. 14 act. 3;
LE p. 15 act. 5 e
<<J'observe et
j'analyse>>
Léxico de uso
frecuente
- LE p. 11 act. 3;
LE p. 12 act. 4 e
5
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opinións breves, sinxelas e
concretas, en situacións
habituais e cotiás.

-Os adxectivos de personalidade
(calidades e defectos).

- LE p. 14 act. 2
e 3; LE p. 19 act.
2

- Os signos do zodíaco.
- LE p. 15 act. 4
e5
Patróns sonoros
Pronunciar e entoar de maneira
suficientemente comprensible,
aínda que resulte evidente o
acento estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia esporádicos,
e os interlocutores teñan que
solicitar repeticións ou
aclaracións.

Patróns sonoros

Patróns
sonoros

-Traballar a entoación e a
prosodia.

-LE p. 15 act. 6

-Os sons [ɛ]/[ə].

- LE p. 12
<<Boîte à
sons>>
- LE p. 14
<<Boîte à
sons>>

-Os sons [ɛ]/[in].

-Je lis, je dis: ai = [ɛ].

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación: comprensión
Identificar a idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
dixital, breves e ben
estruturados escritos nun
rexistro neutro ou informal, que
traten de asuntos habituais en
situacións cotiás, de aspectos
concretos de temas de interese
persoal ou educativo, e que
conteñan estruturas sinxelas e
un léxico de uso frecuente.

1. Identifica, coa axuda da
imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. ex.
unha máquina expendedora), así
como instrucións claras para a
realización de actividades e
normas de seguridade básicas
(p. ex. nun centro de estudos).
2. Comprende correspondencia
persoal sinxela en calquera
formato en que se fala dun
mesmo; se describen persoas,
obxectos, lugares e actividades;
se narran acontecementos
pasados, e se expresan de
maneira sinxela sentimentos,
desexos e plans, e opinións
sobre temas xerais, coñecidos

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión

Comunicación:
comprensión

-Asociar fotos cun país.

- LE p. 11 act. 1

-Ler descricións buscando
informacións precisas e asocialas
a unha foto.

-LE p. 12 act. 1
e2

-Identificar personaxes soados a
partir de descricións.

-LE p. 13 act. 6

-Comprender un texto curto e
aprender a extraer información
del.
-Ler acrósticos.

-LE p. 17 act. 2

-LE p. 20 act.1
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ou do seu interese.
3. Entende a idea xeral de
correspondencia formal en que
se informa sobre asuntos do seu
interese no contexto persoal ou
educativo (p. ex. sobre un curso
de verán).
4. Capta o sentido xeral e algúns
detalles importantes de textos
xornalísticos moi breves en
calquera soporte e sobre temas
xerais ou do seu interese se os
números, os nomes, as
ilustracións e os títulos
constitúen gran parte da
mensaxe.
5. Entende información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia ou consulta
claramente estruturados sobre
temas relativos a asuntos do seu
interese (p. ex. sobre unha
cidade), sempre que poida reler
as seccións difíciles.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión da idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante do
texto.

-Comprender un texto curto e
aprender a extraer del
información.
-Comprender palabras novas
utilizando estratexias de lectura
global.

-LE p. 17 act. 2

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer,
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e
convencións sociais (costumes,
tradicións).

- A francofonía: Reunión e outros
DROM.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións
comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis importantes
do texto e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns

- Presentarse e dicir a
nacionalidade.

- LE p. 11

-Presentar e describir a alguén.

-LE p. 12 act. 1
e 2; LE p. 13 act.
6

-Os acrósticos

Estratexias de
comprensión
-LE p. 12 act. 1
e 2; LE p. 13 act.
6

- LE p. 16 e 17
act. 1 e 2

-LE p. 20 act. 1
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discursivos sinxelos de uso
común relativos á organización
textual (introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

-LE p. 15 act. 4
-Falar da personalidade de
alguén.
- Dar datos precisos de alguén.

- LE p. 12 act. 1
e2
- LE p. 15 act. 4

- Dicir cales son as calidades e os
defectos de alguén.

Patróns sintácticos e discursivos
Aplicar á comprensión do texto
os constituíntes e a organización
de estruturas sintácticas de uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados xerais asociados (p.
ex. estrutura interrogativa para
facer unha suxestión).

Patróns sintácticos e discursivos

- Os adxectivos de personalidade.

- Il/elle est,c'est/c'est un(e)

- Il/elle est + nacionalidade.

- Os pronomes relativos (qui,
que).

- Revisión: à, en, au(x).

- Os adxectivos cualificativos.

- O xénero dos adxectivos.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Recoñecer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos
cotiáns e a aspectos concretos
de temas xerais ou relacionados
cos propios intereses ou
estudos, e inferir do contexto,
con apoio visual, os significados
de palabras e expresións que se
descoñecen.

-Os países e as nacionalidades.

Patróns sonoros e ortográficos
Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así
como abreviaturas e símbolos

Patróns
sintácticos e
discursivos

- LE p. 15
<<J'observe et
j'analyse>>
- LE p. 13
<<J'observe et
j'analyse>>
- LE p. 13
<<J'observe et
j'analyse>>
-LE p. 13
<<J'observe et
j'analyse>>

- LE p. 13
<<J'observe et
j'analyse>>
- LE p. 15
<<J'observe et
j'analyse>>
- LE p. 15
<<J'observe et
j'analyse>>

Léxico de uso
frecuente
- LE p. 11

-Os adxectivos de personalidade
(calidades e defectos).

- LE p. 14 e 15

- Os signos do zodíaco.

- LE p. 15

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns
sonoros e
ortográficos
- LE p. 17
<<Atelier

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
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de uso común (p. ex. , %, ), e
os seus significados asociados.

puntos suspensivos.

d'écriture>>

-Recoñecer palabras homónimas.

-LE p. 17
Orthogtaphe

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación: produción

Comunicación: produción

Escribir, en papel ou en soporte
dixital, textos breves, sinxelos e
de estrutura clara sobre
temas habituais en situacións
cotiás ou do propio interese,
nun rexistro neutro ou informal,
utilizando recursos básicos de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os signos
de puntuación máis frecuentes.

1. Completa un cuestionario
sinxelo con información
persoal básica e relativa aos
seus intereses ou afeccións (p.
ex.
para asociarse a un club
internacional de mozos).

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.
Incorporar
á produción do texto escrito os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.
Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes

Contidos

Actividades

-Redactar unha presentación.

Comunicación:
produción
-LE p. 17 act. 2
Atelier
d'écriture
- LE p. 13

-Facer unha presentación dun
personaxe soado.
-Escribir un acrónimo.

-LE p. 20 act. 3

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en que fai comentarios moi
breves ou dá instrucións
e indicacións relacionadas con
actividades e situacións
da vida cotiá e do seu interese,
respectando as
convencións e normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes.
3. Escribe correspondencia
persoal breve en que se
establece e mantén o contacto
social (p. ex. con amigos noutros
países), se intercambia
información, se describen en
termos sinxelos sucesos
importantes e experiencias
persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e suxestións (p.
ex. cancelar, confirmar ou
modificar unha invitación ou uns
plans).
4. Escribe correspondencia
formal moi básica e breve,
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das devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso máis
habitual para organizar o texto
escrito de maneira sinxela.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi
frecuentes).

dirixida a institucións públicas
ou privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e
observa as convencións formais
e normas de cortesía básicas
deste tipo de textos.

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.
Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os
signos de puntuación elementais
(p. ex. punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte
dixital.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias de
comprensión
-LE p. 13 act. 8;
LE p. 17 act. 2,
Atelier
d'écriture

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.

Redactar unha presentación a
partir de modelos, reutilizando
ao máximo todo o adquirido
nesta unidade e as precedentes.
Liberar progresivamente a
expresión escrita.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
escrito os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

- A francofonía: Reunión e outros
DROM.
-Os acrósticos.

- LE p. 17 act. 4
-LE p. 20 act. 3
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Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións
comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes das
devanditas funcións e os patróns
discursivos de uso máis habitual
para organizar o texto escrito de
maneira sinxela.

- Presentarse e dicir a
nacionalidade.

- LE p. 13 act. 8

-Presentar e describir a alguén.

- LE p. 13 act. 8

-Falar da personalidade de
alguén.

- LE p . 1 4 e 1 5

- Dar datos precisos de alguén.

- LE p. 13 act. 8

- Dicir cales son as calidades e os
defectos de alguén.

- LE p. 14 e 15

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi
frecuentes).

- Os adxectivos de personalidade.

Patróns
sintácticos e
discursivos

- Il/elle est,c'est/c'est un(e)
- Il/elle est + nacionalidade.
- Os pronomes relativos (qui,
que).

- LE p. 15
<<J'observe et
j'analyse>>
-LE p. 13 act. 8
-LE p. 13 act. 8

- Revisión: à, en, au(x).

- LE p. 13
<<J'observe et
j'analyse>>

- Os adxectivos cualificativos.

- LE p. 13
<<J'observe et
j'analyse>>

- O xénero dos adxectivos.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.

-Os países e as nacionalidades.

- LE p. 15
<<J'observe et
j'analyse>>
- LE p. 15
<<J'observe et
j'analyse>>
Léxico de uso
frecuente

- LE p. 11

-Os adxectivos de personalidade
(calidades e defectos).

- LE p. 14 e 15

- Os signos do zodíaco.
-LE p. 15

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os signos

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e

Patróns
sonoros e
ortográficos
-LE p. 17 act. 2
Atelier
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de puntuación elementais (p. ex.
punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as convencións
ortográficas frecuentes na
redacción de textos moi breves
en soporte dixital.

Competencias clave (ademais da

puntos suspensivos.

d'ècriture

-Paso da lingua oral á escrita.
Ditado.

-LE p. 17
Orthographe

Contidos

Actividades

- Utilizar un razoamento e a lóxica para deducir. Aplicar as
regras aprendidas con concentración e rigor.

-LE p. 18 act.
1, 2 e 3

-Participar e respectar a quenda dos demais.
-Coñecer a francofonía.
-Observar con curiosidade o comportamento dos demais e
respectar. Ser tolerantes.

-LE p. 11 act.
3; LE p. 15 act.
5
-LE p. 12
-LE p. 12 act. 3
-LE p. 19 act. 3
-LE p. 20

competencia lingüística)

Competencia matemática
e competencias clave en ciencia
e tecnoloxía
Competencias sociais e cívicas

Aprender a aprender

Sensibilización e expresión cultural

Iniciativa emprendedora e de empresa
Competencia dixital

-Falar de si mesmo.
-Proporlle ideas ao grupo. Escoitar e respectar as
presentacións dos demais. Aceptar a crítica. Saber
defender unha opinión.
-Desenvolver e traballar a capacidade de observación.
Reforzar os automatismos de dedución das palabras
transparentes. Desenvolver estratexias para asociar
elementos. Implicarse na aprendizaxe.
-Reflexionar sobre unha regra gramatical. Comparar unha
estrutura gramatical coa súa lingua materna.
-Cantar. Traballar a pronuncia e a capacidade de memoria.
-Querer adquirir, obter e asimilar novos coñecementos.
-Desenvolver estratexias de lectura e asimilar novos
coñecementos. Emitir hipóteses. Confrontar a súa opinión
coa dos seus compañeiros.
-Autoavaliarse. Desenvolver o sentido da observación.
-Organizar o seu traballo.

-Descubrir culturas e nacionalidades diferentes a través da
música, a cociña e o patrimonio arquitectónico
- Coñecer a francofonía. Desenvolver a creatividade.
-Coñecer personalidades históricas e do mundo cultural.
-Facer rimar as palabras para dar unha dimensión musical
á lingua.
-Recoñecer a tipoloxía de documentos escritos.
-Ser capaz de traballar en grupo.
-Procurar información por Internet.

-LE p. 11 act.
1, 2 e 3; LE p.
12 act. 4
-LE p. 13
<<J'observe et
j'analyse>>
-LE p. 14 act. 2
-LE p. 15
<<J'observe et
j'analyse>>
-LE p. 17
Atelier
d'écriture
-LE p. 19
-LE p. 20
-LE p. 11
-LE p. 12, 16,
17 e 20
-LE p. 13
-LE p. 14 act. 4
-LE p. 15
LE p. 20
-LE p. 17 act.
4@

UNIDADE 2
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación: comprensión
oral

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

1. Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e
comunicados breves e
articulados de maneira lenta e
clara (p. ex. en estacións ou
aeroportos), sempre que as
condicións acústicas sexan boas
e o son non estea distorsionado.

-Comprender un diálogo e
identificar a persoa.

Comunicación:
comprensión
oral
-LE p. 21 act. 1;
LE p. 29 act. 2

-Saber recoñecer preguntas
sinxelas para poder contestalas.

-LE p. 21 act. 3;
LE p. 22 act. 2

-Comprender un diálogo sobre os
diferentes gustos á hora de
vestir.

-LE p. 22 act. 1

2. Entende os puntos principais
do que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas (p.
ex. en hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).

-Comprender con precisión unha
mensaxe dun contestador
automático.

-LE p. 25 act. 5

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión do sentido xeral,

-Exercitar a facultade de

Estratexias de
comprensión
- LE p. 21 act. 1
e3

Identificar o sentido xeral, os
puntos principais e a
información máis importante en
textos orais breves e ben
estruturados, transmitidos de
viva voz ou por medios técnicos
e articulados a velocidade lenta,
nun rexistro formal, informal ou
neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións
cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do
propio campo de interese nos
ámbitos persoal, público, e
educativo, sempre que as
condicións acústicas non
distorsionen a mensaxe e se
poida volver escoitar o
devandito.

3. Comprende, nunha
conversación informal en que
participa, descricións, narracións
e opinións formuladas en
termos sinxelos sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre
aspectos xerais de temas do seu
interese, cando se lle fala con
claridade, amodo e
directamente, e se o
interlocutor está disposto a
repetir ou reformular o
devandito.
4. Comprende, nunha
conversación formal en que
participa (p. ex. nun centro de
estudos), preguntas sinxelas
sobre asuntos persoais ou
educativos, sempre que poida
pedir que se lle repita, aclare ou
elabore algo do que se lle dixo.
5. Identifica as ideas principais
de programas de televisión
sobre asuntos cotiáns ou do seu
interese articulados con
lentitude e claridade (p. ex.
noticias ou reportaxes breves),
cando as imaxes constitúen gran
parte da mensaxe.

concentración e de atención
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os puntos principais ou a
información máis importante do
texto.

visual e auditiva.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer),
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público),
comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz,
contacto visual), e convencións
sociais (costumes, tradicións).

-A moda nos adolescentes.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións
comunicativas

-Describir a alguén.

- LE p. 21 act. 1;
LE p. 29 act. 2

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis relevantes
do texto (p. ex. unha petición de
información, un aviso ou unha
suxestión) e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común
relativos á organización textual
(introdución do tema, cambio
temático e peche textual).

-A orixe e a historia de certas
pezas de vestir e de accesorios.

-Falar dos diferentes estilos á
hora de vestir, da moda nos
mozos.
-Falar con paixón dos seus
gustos.

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

- LE p. 21 act. 1;
LE p. 22 act. 1
- LE p. 26 e 27

- LE p. 22 act. 1

- LE p. 22 act. 2
- LE p. 23

-Participar nun casting.
- LE p. 23
-Expresar matices, intensidade.
-LE p. 25 act. 5
-Contar unha actividade en
pasado.

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-Os adverbios de intensidade.
-A negación (1): nerien, ne
jamais.

-El passé composé (afirmativo/
negativo, verbos pronominais).

-Os conectores de tempo.

Patróns
sintácticos e
discursivos
- LE p. 23
<<J'observe et
j'analyse>>
- LE p. 23
<<J'observe et
j'analyse>>; LE
p. 28 act. 1 e 2
- LE p. 25
<<J'observe et
j'analyse>>
- LE p. 24

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
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frecuente

- LE p. 21 act. 1
e3
- LE p. 23

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-A roupa.

-Os conectores de tempo
(cronoloxía).

- LE p. 24

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e
recoñecer os significados e
intencións comunicativas xerais
relacionados cos mesmos.

- Os sons [ɔ ]/[ɑ/[ɛ].
]

- LE p. 22 Boîte
à sons
LE p. 24 Boîte à
sons

-Os adverbios de intensidade.

-Os sons [v]/[f] e [p]/[b].

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: produción

1. Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión
escrito, sobre aspectos
concretos de temas xerais ou
relacionados con aspectos
básicos dos seus estudos, e
responde a preguntas breves e
sinxelas dos oíntes sobre o
contido das mesmas se se
articulan clara e lentamente.

Comunicación: produción

Comunicación:
produción

Expresión

Expresión

-Reformular información de
forma precisa describindo a
forma de vestir duns mozos.

- LE p. 21 act. 2

2. Desenvólvese coa eficacia
suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer,
seguindo normas de cortesía
básicas (saúdo e tratamento).

-Expresar gustos persoais.

3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara ou
por teléfono ou outros medios
técnicos, en que establece
contacto social, intercambia
información e expresa opinións
de maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide
e ofrece cousas, pide e dá
indicacións ou instrucións, ou

Expresión
Producir textos breves e
suficientemente comprensibles,
tanto en conversación cara a
cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun
rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, en
que se dá, solicita e intercambia
información sobre temas cotiáns
e asuntos coñecidos ou de
interese persoal e educativo,
aínda que se produzan
interrupcións ou vacilacións, se
fagan necesarias as pausas e a
reformulación para organizar o
discurso e seleccionar
expresións, e o interlocutor teña
que solicitar que se lle repita ou
reformule o devandito.
Interacción
Manexar frases curtas e
fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves

- Dar unha opinión.

- LE p. 22 act. 3;
LE p. 23 act. 5

-Contar unha anécdota.

-LE p. 22 act. 3;
LE p. 29 act. 4
-LE p. 24 act. 3

-Cantar unha canción.

-LE p. 28 act. 1

-Describir a alguén.

-LE p. 29 act. 1

-Presentación da tarefa final á
clase.

-LE p. 30 act. 3

Interacción

Interacción

-Por parellas, representar a
denuncia nunha comisaría por
roubo.

-LE p. 25 act. 6

-LE p. 29 act. 6
- Facer preguntas sobre unha
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intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que
haxa que interromper o discurso
para buscar palabras ou articular
expresións e para reparar a
comunicación. Interactuar de
maneira simple en intercambios
claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou xestos
simples para tomar ou manter a
quenda de palabra, aínda que
poidan darse desaxustes na
adaptación ao interlocutor.

discute os pasos que hai que
seguir para realizar unha
actividade conxunta.

viaxe que fixeran e contestar
utilizando o passé composé.

4. Desenvólvese de maneira
simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. ex. para
realizar un curso de verán),
achegando a información
necesaria, expresando de
maneira sinxela as súas opinións
sobre temas habituais, e
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados de
maneira lenta e clara, sempre
que poida pedir que se lle
repitan os puntos clave se o
necesita.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
producir textos orais en forma
de monólogo ou de diálogo
breves e de estrutura moi simple
e clara, utilizando, entre outros,
procedementos como a
adaptación da mensaxe aos
recursos de que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de
elementos.

-Describir fotos coa axuda dunha
lista de vocabulario.

Estratexias de
produción
-LE p. 21 act. 2

-Reutilizar o vocabulario e as
estruturas aprendidas para
liberar, aos poucos, a expresión
oral.

-LE p. 22 act. 3

-Reutilizar as estruturas vistas de
forma creativa.

-LE p. 24 act. 3

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
oral en forma de monólogo ou
de diálogo os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, actuando
coa suficiente propiedade e
respectando as normas de
cortesía máis importantes nos
contextos respectivos.

-A moda nos adolescentes.

-A orixe e a historia de certas
pezas de vestir e de accesorios.

-LE p. 26 e 27

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións
comunicativas

Levar a cabo as funcións
principais demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns discursivos
sinxelos de uso máis común para
organizar o texto.

-Describir a alguén.

-LE p. 23 act. 5

-Falar dos diferentes estilos á
hora de vestir, da moda nos
mozos.

- LE p. 21 act. 2;
LE p. 22 act. 2

-Falar con paixón dos seus
gustos.

-LE p. 22 act. 3

- LE p. 21 act. 2;
LE p. 22 act. 2 e
3

-LE p. 23 act. 5
-Participar nun casting.
-LE p. 23 act. 5
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-Expresar matices, intensidade.

- LE p. 24 act. 3;
LE p. 25 act. 6

-Contar unha actividade en
pasado.
Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e
coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-Os adverbios de intensidade.
-A negación (1): nerien, ne
jamais.

Patróns
sintácticos e
discursivos
- LE p. 23 act. 5
- LE p. 23 act. 5
<<J'observe et
j'analyse>>; LE
p. 28 act. 2

-O passé composé (afirmativo/
negativo, verbos pronominais).
- LE p. 24 act. 3;
LE p. 25 act. 6 e
<<Grammaire
en rythme>>
LE p. 29 act. 3, 5
e6
-Os conectores de tempo.
- LE p. 24 act. 3;
LE p. 25 act. 5

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar información e
opinións breves, sinxelas e
concretas, en situacións
habituais e cotiás.

-A roupa.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Pronunciar e entoar de maneira
suficientemente comprensible,
aínda que resulte evidente o
acento estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia esporádicos,
e os interlocutores teñan que
solicitar repeticións ou
aclaracións.

-Diferenciar entoacións e
practicar a negación.

Léxico de uso
frecuente

- LE p.21 act. 2
-Os adverbios de intensidade.
- LE p. 23 act. 5
-Os conectores de tempo
(cronoloxía).

- Os sons [ɔ ]/[ɑ/[ɛ].
]

-Os sons [v]/[f] e [p]/[b].

- LE p. 24 act. 3
Patróns
sonoros
-LE p. 25
Grammaire en
rythme!
- LE p. 22
<<Boîte à
sons>>
- LE p. 24
<<Boîte à sons>

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación: comprensión
Identificar a idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
dixital, breves e ben
estruturados escritos nun
rexistro neutro ou informal, que
traten de asuntos habituais en
situacións cotiás, de aspectos
concretos de temas de interese
persoal ou educativo, e que
conteñan estruturas sinxelas e
un léxico de uso frecuente.

1. Identifica, coa axuda da
imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. ex.
unha máquina expendedora), así
como instrucións claras para a
realización de actividades e
normas de seguridade básicas
(p. ex. nun centro de estudos).

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión

Comunicación:
comprensión
-LE p. 23 act. 1

-Observar unha ilustración e
mediante esta ordenar
cronoloxicamente un texto.
-Comprender un texto curto e
buscar ilustracións co fin de
identificar os personaxes.

- LE p. 24 act. 1

-Ler un informe policial e buscar
diferenzas respecto doutro texto
lido con anterioridade.

- LE p. 25 act. 4

- Comprender un texto de forma
global e na segunda lectura de
forma máis precisa co fin de
comprender novas palabras.

-LE p. 26 e 27
act. 1 e 2

-Ler e comprender un texto
próximo á forma oral (correo
electrónico).

-LE p. 27 act. 1
Atelier
d'écriture

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión da idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante do
texto.

-Comprender un texto curto e
aprender a extraer del
información.

Estratexias de
comprensión
-LE p. 23 act. 4;

2. Comprende correspondencia
persoal sinxela en calquera
formato en que se fala dun
mesmo; se describen persoas,
obxectos, lugares e actividades;
se narran acontecementos
pasados, e se expresan de
maneira sinxela sentimentos,
desexos e plans, e opinións
sobre temas xerais, coñecidos
ou do seu interese.
3. Entende a idea xeral de
correspondencia formal en que
se informa sobre asuntos do seu
interese no contexto persoal ou
educativo (p. ex. sobre un curso
de verán).
4. Capta o sentido xeral e algúns
detalles importantes de textos
xornalísticos moi breves en
calquera soporte e sobre temas
xerais ou do seu interese se os
números, os nomes, as
ilustracións e os títulos
constitúen gran parte da
mensaxe.
5. Entende información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia ou consulta
claramente estruturados sobre
temas relativos a asuntos do seu
interese (p. ex. sobre unha
cidade), sempre que poida reler
as seccións difíciles.

-Comprender palabras novas
utilizando estratexias de lectura

LE p. 25 act. 4

- LE p. 27 act. 2
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global.
Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer,
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e
convencións sociais (costumes,
tradicións).

-A moda nos adolescentes.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións
comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis importantes
do texto e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos sinxelos de uso
común relativos á organización
textual (introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

-Describir a alguén.

-LE p. 23 act. 4

-Falar dos diferentes estilos á
hora de vestir, da moda nos
mozos.

-LE p. 21

-Falar con paixón dos seus
gustos.
-Participar nun casting.

- LE p. 24
- LE p. 23 act. 4

-A orixe e a historia de certas
pezas de vestir e de accesorios.

- LE p. 21 e 22
-LE p. 26, 27
act. 1 e 2

-LE p. 23 act. 4
-Expresar matices, intensidade.
-Contar unha actividade en
pasado.

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os constituíntes e a organización
de estruturas sintácticas de uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados xerais asociados (p.
ex. estrutura interrogativa para
facer unha suxestión).

-Os adverbios de intensidade.

-A negación (1): nerien, ne
jamais.

-El passé composé (afirmativo/
negativo, verbos pronominais).

-Os conectores de tempo.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Recoñecer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos
cotiáns e a aspectos concretos
de temas xerais ou relacionados
cos propios intereses ou
estudos, e inferir do contexto,

-A roupa.
-Os adverbios de intensidade.

-Os conectores de tempo

-LE p. 24 act. 1;
LE p. 25 act. 4
Patróns
sintácticos e
discursivos

- LE p. 23 act. 4
<<J'observe et
j'analyse>>
- LE p. 23
<<J'observe et
j'analyse>>
- LE p. 24 act. 1;
LE p. 25 act. 4
<<J'observe et
j'analyse>>
- LE p. 24 act. 1

Léxico
frecuente
- LE p. 21
- LE p. 23 act. 4
<<J'observe et
j'analyse>>
- LE p. 24 act. 1
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con apoio visual, os significados
de palabras e expresións que se
descoñecen.

(cronoloxía).

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así
como abreviaturas e símbolos
de uso común (p. ex. , %, ), e
os seus significados asociados.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.
-Recoñecer palabras homónimas.

Patróns
sonoros e
ortográficos
- LE p. 26 e 27
Atelier
d'écriture
-LE p. 27
Orthographe

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Escribir, en papel ou en soporte
dixital, textos breves, sinxelos e
de estrutura clara sobre
temas habituais en situacións
cotiás ou do propio interese,
nun rexistro neutro ou informal,
utilizando recursos básicos de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os signos
de puntuación máis frecuentes.

1. Completa un cuestionario
sinxelo con información
persoal básica e relativa aos
seus intereses ou afeccións (p.
ex. para asociarse a un club
internacional de mozos).

-Redactar unha presentación
persoal na que se describa co fin
de participar nun casting para
unha serie de televisión.

-LE p. 23 act. 6

-Redactar a orixe dunha peza de
vestir.

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en que fai comentarios moi
breves ou dá instrucións
e indicacións relacionadas con
actividades e situacións
da vida cotiá e do seu interese,
respectando as
convencións e normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes.

Incorporar
á produción do texto escrito os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

3. Escribe correspondencia
persoal breve en que se
establece e mantén o contacto
social (p. ex. con amigos noutros
países), se intercambia
información, se describen en
termos sinxelos sucesos
importantes e experiencias
persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e suxestións (p.
ex. cancelar, confirmar ou
modificar unha invitación ou uns

- Escribir o final dunha historia.
-LE p. 24 act. 2
-LE p. 27 act.
3@

-Redactar un correo electrónico.
-LE p. 27 act. 2
Atelier
d'écriture
-Buscar un título para o texto.
-LE p. 28 act.
1( 2)
-Escribir un acrónimo.
-LE p. 30 act. 1
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plans).
Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso máis
habitual para organizar o texto
escrito de maneira sinxela.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi
frecuentes).

4. Escribe correspondencia
formal moi básica e breve,
dirixida a institucións públicas
ou privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e
observa as convencións formais
e normas de cortesía básicas
deste tipo de textos.

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.
Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os
signos de puntuación elementais
(p. ex. punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte
dixital.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.

-Redactar unha presentación a
partir de modelos, reutilizando
ao máximo todo o adquirido
nesta unidade e as precedentes.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
escrito os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e

-A moda nos adolescentes.
-A orixe e a historia de certas
pezas de vestir e de accesorios.

Estratexias de
comprensión
-LE p. 23 act. 6;
LE p. 27 act. 2

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

- LE p. 21
- LE p. 27 act.
3@
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convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.
Funcións comunicativas
Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes das
devanditas funcións e os patróns
discursivos de uso máis habitual
para organizar o texto escrito de
maneira sinxela.

Funcións comunicativas

Funcións
comunicativas

-Describir a alguén.

- LE p. 23 act. 6

-Falar dos diferentes estilos á
hora de vestir, da moda nos
mozos.

- LE p. 21

-Falar con paixón dos seus
gustos.

- LE p. 22
- LE p. 23 act. 6

-Participar nun casting.
- LE p. 23 act. 6
-Expresar matices, intensidade.
-Contar unha actividade en
pasado.

-LE p. 24 act. 2;
LE p. 27 act. 2
Atelier
d'écriture

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi
frecuentes).

-Os adverbios de intensidade.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
frecuente

-A roupa.

- LE p. 21

-Os adverbios de intensidade.

- LE p. 22

-Os conectores de tempo
(cronoloxía).

- LE p. 25

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns
sonoros e
ortográficos

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

-LE p. 27 act. 2

-Paso da lingua oral á escrita.
Ditado.

-LE p. 27 Dictée

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.

Patróns sonoros e ortográficos
Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os signos
de puntuación elementais (p. ex.
punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as convencións

-A negación (1): nerien, ne
jamais.

Patróns
sintácticos e
discursivos
- LE p. 23 act. 6
- LE p. 23 act. 6

-O passé composé (afirmativo/
negativo, verbos pronominais).

-Os conectores de tempo.

- LE p. 27 act. 2
Atelier
d'écriture; LE p.
28 act. 1.1
- LE p. 24 act. 1
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ortográficas frecuentes na
redacción de textos moi breves
en soporte dixital.

Competencias clave (ademais da

Contidos

Actividades

- Utilizar un razoamento e a lóxica para deducir, e aplicar
as regras aprendidas con concentración e rigor.

-LE p. 23
Madame
réflexion; LE p.
29
-LE p. 25
J'observe et
j'analyse
-LE p. 30
-LE p. 21 act.
2; LE p. 22 act.
3; LE p. 25 act.
6; LE p. 27, 28
e 29
-LE p. 30

competencia lingüística)

Competencia matemática e
competencias clave en ciencia
e tecnoloxía

-Aplicar un razoamento matemático.
-Saber utilizar ferramentas tecnolóxicas.

Competencias sociais e cívicas

-Participar e respectar a quenda de palabra.

-Proporlle ideas ao grupo. Escoitar e respectar a
presentación dos demais. Aceptar unha crítica.

Aprender a aprender

Sensibilización e expresión cultural

-Desenvolver e traballar a capacidade de observación.
Reforzar os automatismos de dedución das palabras
transparentes. Desenvolver estratexias para asociar
elementos. Implicarse na aprendizaxe.
-Coidar a pronuncia e a entoación. Traballar a memoria.
-Reflexionar sobre unha regra gramatical. Comparar unha
estrutura gramatical coa súa lingua materna.
-Recoñecer a importancia do xogo e da linguaxe non
verbal na comunicación.
-Cantar. Traballar a pronuncia e a capacidade de memoria.
-Querer adquirir, obter e asimilar novos coñecementos.
-Desenvolver estratexias para asociar elementos. Traballar
a memoria. Dar importancia ao xogo na aprendizaxe.
-Desenvolver o sentido da observación, saber
autoavaliarse.
-Recoñecer cales son os seus puntos fortes ou débiles.
-Descubrir diferentes formas de vestir.
-Implicarse a través da creación de ideas.
-Desenvolver a súa creatividade.

Iniciativa emprendedora e de empresa

-Dar a súa opinión.
-Reflexionar e expresarse sobre os temas da aprendizaxe.
-Implicarse no traballo de aprendizaxe.
-Conversar en francés.
-Ser capaz de traballar en grupo.

Competencia dixital

Buscar información en Internet sobre a historia das pezas
de vestir.

-LE p. 21

-LE p. 22 act. 2
e 3; LE p. 24
-LE p. 23
-LE p. 24 act. 6
-LE p. 24
Grammaire en
rythme!
-LE p. 27 act. 3
-LE p. 28 act. 1
e2
-LE p. 29
-LE p. 30
-LE p. 21 e 22
-LE p. 24 act.
3; LE p. 28 act.
1.2
-LE p. 30
LE p. 22 act. 3
-LE p. 27 act. 1
-LE p. 24 act. 3
p . 28
-LE p. 29 act. 6
-LE p. 30
-LE p. 27 act.
3@

UNIDADE 3
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
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Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación:
comprensión
oral

-Observar ilustracións, escoitar e
localizar diferenzas.

-LE p. 33 act. 1

-Identificar expresións,
comprender vocabulario.

-LE p. 33 act. 3

-Comprender o sentido xeral de
diálogos curtos e identificar a
persoa que fala.

-LE p. 34 act. 2

-Comprensión exhaustiva de
expresións xa coñecidas.

-LE p. 34 act. 6

-Saber localizar información nun
discurso para poder contestar
preguntas sobre este.
-Entender opinións sobre o
medio ambiente. Asociar as
opinións a un tema.

-LE p. 35 act. 8

-Desenvolver a memoria
auditiva.

-Le p. 36 act. 2

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión do sentido xeral,
os puntos principais ou a
información máis importante do

-Comprender unha situación con
axuda de pistas sonoras e visuais
para localizar diferenzas.

Estratexias de
comprensión
- LE p. 33 act. 1

Criterios de avaliación

Comunicación: comprensión
oral
Identificar o sentido xeral, os
puntos principais e a
información máis importante en
textos orais breves e ben
estruturados, transmitidos de
viva voz ou por medios técnicos
e articulados a velocidade lenta,
nun rexistro formal, informal ou
neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións
cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do
propio campo de interese nos
ámbitos persoal, público, e
educativo, sempre que as
condicións acústicas non
distorsionen a mensaxe e se
poida volver escoitar o
devandito.

Estándares de aprendizaxe

1. Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e
comunicados breves e
articulados de maneira lenta e
clara (p. ex. en estacións ou
aeroportos), sempre que as
condicións acústicas sexan boas
e o son non estea distorsionado.
2. Entende os puntos principais
do que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas (p.
ex. en hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).
3. Comprende, nunha
conversación informal en que
participa, descricións, narracións
e opinións formuladas en
termos sinxelos sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre
aspectos xerais de temas do seu
interese, cando se lle fala con
claridade, amodo e
directamente, e se o
interlocutor está disposto a
repetir ou reformular o
devandito.

-LE p. 26 act. 1

4. Comprende, nunha
conversación formal en que
participa (p. ex. nun centro de
estudos), preguntas sinxelas
sobre asuntos persoais ou
educativos, sempre que poida
pedir que se lle repita, aclare ou
elabore algo do que se lle dixo.
5. Identifica as ideas principais
de programas de televisión
sobre asuntos cotiáns ou do seu
interese articulados con
lentitude e claridade (p. ex.
noticias ou reportaxes breves),
cando as imaxes constitúen gran
parte da mensaxe.

-Automatizar expresións de uso

358

texto.

cotián.

-LE p. 33 act. 3

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer),
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público),
comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz,
contacto visual), e convencións
sociais (costumes, tradicións).

-Ecoloxía e alimentación:
insectos no menú.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis relevantes
do texto (p. ex. unha petición de
información, un aviso ou unha
suxestión) e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común
relativos á organización textual
(introdución do tema, cambio
temático e peche textual).

-Expresar sensacións e emocións.

-A linguaxe SMS.

-Facer recomendacións.
-Dar a súa opinión sobre o futuro
do planeta.

- LE p. 36 act. 1
e 2; LE p. 37 act.
4; LE p. 38 e 39
- LE p. 40

Funcións
comunicativas
- LE p. 33 act. 1
e 3; LE p. 34 act.
2, 4, 5 e 6
-LE p. 35 act. 8
-LE p. 36 act. 1
e 2; LE p. 37 act.
4

-Falar do futuro.
-LE p. 36 act. 1
e 2; LE p. 37 act.
4
-Falar das súas intencións e
proxectos.

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. e. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-Avoir besoin de + nome/ +
infinitivo.

-LE p. 36 act. 1
e 2; LE p. 37 act.
4
Patróns
sintácticos e
discursivos
-LE p.35 act. 8

-Il fait/ ondoit + infinitivo.
-O verbo devoir.

-LE p.35 act. 8

-O futuro simple (formación,
verbos irregulares).

-LE p.35 act. 8
-LE p.36 act1, 3,
LE p. 37 act. 4

Léxico de uso frecuente
Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os

Léxico de uso frecuente
-As sensacións e as emocións.

-A expresión da opinión.

Léxico de uso
frecuente
- LE p. 33 act. 1
e 3; LE p. 34 act.
2, 4, 5 e 6
-LE p. 36 act. 2
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seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-A expresión do tempo.

-LE p. 37 act. 4

-O medio ambiente.

- LE p. 36 act. 1
e 2; LE p. 37 act.
4
- LE p. 40

-A linguaxe SMS.
Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e
recoñecer os significados e
intencións comunicativas xerais
relacionados cos mesmos.

-Os sons [ɛ]/[oe].

-Os sons [ʃ]/[ʒ ] e [z]/[s].

-Escoitar, repetir e traballar as
diferentes entoacións.

Patróns
sonoros
- LE p. 34
<<Boîte à
sons>>
- LE p. 36
<<Boîte à
sons>>
-LE p. 34 act. 4
e5

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación: produción
Expresión
Producir textos breves e
suficientemente comprensibles,
tanto en conversación cara a
cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun
rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, en
que se dá, solicita e intercambia
información sobre temas cotiáns
e asuntos coñecidos ou de
interese persoal e educativo,
aínda que se produzan
interrupcións ou vacilacións, se
fagan necesarias as pausas e a
reformulación para organizar o
discurso e seleccionar
expresións, e o interlocutor teña
que solicitar que se lle repita ou
reformule o devandito.
Interacción
Manexar frases curtas e
fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves
intercambios en situacións

1. Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión
escrito, sobre aspectos
concretos de temas xerais ou
relacionados con aspectos
básicos dos seus estudos, e
responde a preguntas breves e
sinxelas dos oíntes sobre o
contido das mesmas se se
articulan clara e lentamente.
2. Desenvólvese coa eficacia
suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer,
seguindo normas de cortesía
básicas (saúdo e tratamento).
3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara ou
por teléfono ou outros medios
técnicos, en que establece
contacto social, intercambia
información e expresa opinións
de maneira sinxela e breve, fai

Contidos

Actividades

Comunicación: produción
Expresión

Expresión

-Reutilizar as expresións de
sensacións e emocións de forma
lúdica.

- LE p. 33 act. 4

- Adestrarse na pronuncia do
vocabulario estudado.

-LE p. 33 act. 3

-Falar dos sentimentos e
emocións.

-LE p. 34 act. 7;
LE p. 41 act. 2

-Facer recomendacións.

-LE p. 34 act. 10

- Exercitar a memoria para
atopar as respostas adecuadas.

-LE p. 36 act. 2

-Dar a súa opinión nun debate.
-LE p. 36 act. 3
-Expresar sentimentos sobre un
tema subxectivo, a comida.

-LE p. 39 act. 4

-Presentación do proxecto final:
falar de como será o futuro.
-LE p. 42 act. 2
Interacción
Interacción
-Falar de proxectos futuros por
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habituais e cotiás, aínda que
haxa que interromper o discurso
para buscar palabras ou articular
expresións e para reparar a
comunicación. Interactuar de
maneira simple en intercambios
claramente estruturados, e
utilizar fórmulas ou xestos
simples para tomar ou manter a
quenda de palabra, aínda que
poidan darse desaxustes na
adaptación ao interlocutor.

invitacións e ofrecementos, pide
e ofrece cousas, pide e dá
indicacións ou instrucións, ou
discute os pasos que hai que
seguir para realizar unha
actividade conxunta.

parellas.

-LE p. 37 act. 6

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
producir textos orais en forma
de monólogo ou de diálogo
breves e de estrutura moi simple
e clara, utilizando, entre outros,
procedementos como a
adaptación da mensaxe aos
recursos de que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de
elementos.

-Reutilizar as estruturas
estudadas de forma lúdica.

Estratexias de
produción
-LE p. 33 act. 3
e4

-Reutilizar as estruturas
estudadas de forma libre.

-LE p. 35 act. 10

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
oral en forma de monólogo ou
de diálogo os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, actuando
coa suficiente propiedade e
respectando as normas de
cortesía máis importantes nos
contextos respectivos.

-Ecoloxía e alimentación:
insectos no menú.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
principais demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns discursivos
sinxelos de uso máis común para
organizar o texto.

-Expresar sensacións e emocións.

4. Desenvólvese de maneira
simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. ex. para
realizar un curso de verán),
achegando a información
necesaria, expresando de
maneira sinxela as súas opinións
sobre temas habituais, e
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados de
maneira lenta e clara, sempre
que poida pedir que se lle
repitan os puntos clave se o
necesita.

-A linguaxe SMS.

- LE p. 36 act. 3
e 37 act. 6
- LE p. 40 act. 2

Funcións
comunicativas
- LE p. 33 act. 2
e 3; LE p. 34 act.
7

-Facer recomendacións.

-Dar a súa opinión sobre o futuro
do planeta.
-Falar do futuro.

-LE p. 35 act.
10; LE p. 41 act.
3
- LE p. 36 act. 3;
LE p. 41 act. 5
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-Falar das súas intencións e
proxectos.

-LE p. 37 act. 6
- LE p. 37 act. 6

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e
coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

Patróns
sintácticos e
discursivos

-Avoir besoin de + nome/+
infinitivo.
-LE p. 35 act. 10
-Il fait/ondoit + infinitivo.
-O verbo devoir.

-O futuro simple (formación,
verbos irregulares).

-LE p. 35 act. 10
- LE p. 35 act.
10; LE p. 41 act.
3
-LE p. 37 act.6;
LE p. 41 act. 4 e
5

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar información e
opinións breves, sinxelas e
concretas, en situacións
habituais e cotiás.

-As sensacións e as emocións.

-A expresión da opinión.

Patróns sonoros
Pronunciar e entoar de maneira
suficientemente comprensible,
aínda que resulte evidente o
acento estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia esporádicos,
e os interlocutores teñan que
solicitar repeticións ou
aclaracións.

Léxico de uso
frecuente
-LE p. 33 act. 3
e 4; LE p. 41 act.
2
-LE p. 36 act. 3;
LE p. 41 act. 5

-A expresión do tempo.

-LE p. 37 act. 6

-O medio ambiente.

-LE p. 36 act. 3

-A linguaxe SMS.

-LE p. 40 act. 2

Patróns sonoros

Patróns
sonoros

-Os sons [ɛ]/[oe].

- LE p. 34
<<Boîte à
sons>>
- LE p. 36
<<Boîte à
sons>>

-Os sons [ʃ]/[ʒ ] e [z]/[s].

-Escoitar, repetir e traballar as
diferentes entoacións.

-LE p. 34 act. 4
e5

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades
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Comunicación: comprensión
Identificar a idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
dixital, breves e ben
estruturados escritos nun
rexistro neutro ou informal, que
traten de asuntos habituais en
situacións cotiás, de aspectos
concretos de temas de interese
persoal ou educativo, e que
conteñan estruturas sinxelas e
un léxico de uso frecuente.

1. Identifica, coa axuda da
imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. ex.
unha máquina expendedora), así
como instrucións claras para a
realización de actividades e
normas de seguridade básicas
(p. ex. nun centro de estudos).

Comunicación: comprensión

Comunicación:
comprensión

-Atribuír frases relacionadas cos
sentimentos a cada personaxe.

-LE p. 34 act. 1

-Comprensión global dun texto
con datos estatísticos.

-Entender a linguaxe do SMS a
través dun cómic.

- LE p. 38 act. 1
e 2; LE p. 39 act.
1e2
-LE p. 40 act. 1

2. Comprende correspondencia
persoal sinxela en calquera
formato en que se fala dun
mesmo; se describen persoas,
obxectos, lugares e actividades;
se narran acontecementos
pasados, e se expresan de
maneira sinxela sentimentos,
desexos e plans, e opinións
sobre temas xerais, coñecidos
ou do seu interese.
3. Entende a idea xeral de
correspondencia formal en que
se informa sobre asuntos do seu
interese no contexto persoal ou
educativo (p. ex. sobre un curso
de verán).
4. Capta o sentido xeral e algúns
detalles importantes de textos
xornalísticos moi breves en
calquera soporte e sobre temas
xerais ou do seu interese se os
números, os nomes, as
ilustracións e os títulos
constitúen gran parte da
mensaxe.
5. Entende información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia ou consulta
claramente estruturados sobre
temas relativos a asuntos do seu
interese (p. ex. sobre unha
cidade), sempre que poida reler
as seccións difíciles.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión da idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante do
texto.

-Comprender datos estatísticos
dun texto.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

-Comprender textos curtos con
axuda das ilustracións e de
palabras transparentes.

Estratexias de
comprensión
-LE p. 38 act. 2;
LE p. 39 act. 1 e
2
- LE p. 34 act. 1

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos
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Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer,
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e
convencións sociais (costumes,
tradicións).

-Ecoloxía e alimentación:
insectos no menú.

-A linguaxe SMS.

- LE p. 40 act. 1

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis importantes
do texto e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos sinxelos de uso
común relativos á organización
textual (introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

-Expresar sensacións e emocións.

Funcións
comunicativas
- LE p. 34 act. 1

-Facer recomendacións.
-LE p. 35
J'observe et
j'analyse
-Dar a súa opinión sobre o futuro
do planeta.

Aplicar á comprensión do texto
os constituíntes e a organización
de estruturas sintácticas de uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados xerais asociados (p.
ex. estrutura interrogativa para
facer unha suxestión).

- LE p. 37

-Falar do futuro.

-Falar das súas intencións e
proxectos.

Patróns sintácticos e discursivos

- LE p. 38 act. 1
e 2; LE p. 39 act.
3. 1,2 Atelier
d'écriture

Patróns sintácticos e discursivos

-Avoir besoin de + nome/+
infinitivo.

-LE p. 37
J'observe et
j'analyse
-LE p. 37
J'observe et
j'analyse
Patróns
sintácticos e
discursivos
-LE p. 35
J'observe et
j'analyse

-Il fait/ondoit + infinitivo.
-LE p. 37 act. 5
J'observe et
j'analyse
-O verbo devoir.
-LE p. 37 e
J'observe et
j'analyse
-O futuro simple (formación,
verbos irregulares).

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Recoñecer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos
cotiáns e a aspectos concretos
de temas xerais ou relacionados
cos propios intereses ou
estudos, e inferir do contexto,
con apoio visual, os significados

-As sensacións e as emocións.

- LE p. 37 act. 5
J'observe et
j'analyse
Léxico de uso
frecuente
-LE p. 33; LE p.
34 act. 1

-A expresión da opinión.

-LE p. 36

-A expresión do tempo.

-LE p. 37
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de palabras e expresións que se
descoñecen.

Patróns sonoros e ortográficos
Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así
como abreviaturas e símbolos
de uso común (p. ex. , %, ), e
os seus significados asociados.

-O medio ambiente.

- LE p. 38 act. 1
e 2; LE p. 39 act.
3; 1 e 2 Atelier
d'écriture

-A linguaxe SMS.

-LE p. 40 act. 1

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns
sonoros e
ortográficos

-As enquisas, as porcentaxes.

- LE p. 38 e 39

-Recoñecer palabras homónimas.

-LE p. 39
Orthographe

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación
Comunicación: produción

Estándares de aprendizaxe

Escribir, en papel ou en soporte
dixital, textos breves, sinxelos e
de estrutura clara sobre
temas habituais en situacións
cotiás ou do propio interese,
nun rexistro neutro ou informal,
utilizando recursos básicos de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os signos
de puntuación máis frecuentes..

1. Completa un cuestionario
sinxelo con información persoal
básica e relativa aos seus
intereses ou afeccións (p. ex.
para asociarse a un club
internacional de mozos).

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.
Incorporar
á produción do texto escrito os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

Contidos
Comunicación: produción

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en que fai comentarios moi
breves ou dá instrucións
e indicacións relacionadas con
actividades e situacións
da vida cotiá e do seu interese,
respectando as
convencións e normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes.

Actividades
Comunicación:
produción

-Realizar unha enquisa na clase.
Redactar os resultados utilizando
porcentaxes.

-LE p. 39 act. 2

-Descodificar un SMS e
transcribilo á linguaxe estándar.

-LE p. 40 act. 2

-Buscar información e explicar
como se pode loitar contra a
fame no mundo.

-LE p. 39 act.
5@

3. Escribe correspondencia
persoal breve en que se
establece e mantén o contacto
social (p. ex. con amigos noutros
países), se intercambia
información, se describen en
termos sinxelos sucesos
importantes e experiencias
persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e
suxestións (p. ex. cancelar,
confirmar ou modificar unha
invitación ou uns plans).

Levar a cabo as funcións
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demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso máis
habitual para organizar o texto
escrito de maneira sinxela.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos moi frecuentes).

4. Escribe correspondencia
formal moi básica e breve,
dirixida a institucións públicas
ou privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e
observa as convencións formais
e normas de cortesía básicas
deste tipo de textos.

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.
Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os
signos de puntuación elementais
(p. ex. punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as convencións
ortográficas frecuentes na
redacción de textos moi breves
en soporte dixital.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.

Redactar unha lista coas accións
necesarias para preparar unha
presentación reutilizando ao
máximo todo o adquirido nesta
unidade e as precedentes.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
escrito os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos

-Ecoloxía e alimentación:
insectos no menú.

-A linguaxe SMS.

Estratexias de
comprensión
-LE p. 42 act. 1

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

- LE p. 39 act. 4
e act. 3 Atelier
d'écriture

- LE p. 40 act. 2

366

respectivos.
Funcións comunicativas
Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes das
devanditas funcións e os patróns
discursivos de uso máis habitual
para organizar o texto escrito de
maneira sinxela.

Funcións comunicativas
-Expresar sensacións e emocións.

Funcións
comunicativas
- LE p. 33 e 34

-Facer recomendacións.
-Dar a súa opinión sobre o futuro
do planeta.

- LE p. 334, 35;
LE p. 37 e 38
act. 5@

-Falar do futuro.
-LE p. 42 act. 1
-Falar das súas intencións e
proxectos.

- LE p. 36 e 37

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi
frecuentes).

-Avoir besoin de + nome/+
infinitivo.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.

-As sensacións e as emocións.

Léxico de uso
frecuente
-LE p. 33

-A expresión da opinión.

-LE p. 36

-A expresión do tempo.

-LE p. 37

-O medio ambiente.

- LE p. 39 act.
5@

-A linguaxe SMS.

-LE p. 42 act. 2

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns
sonoros e
ortográficos

-Porcentaxes

-LE p. 39 act. 3
Atelier
d'écriture

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

-LE p. 40 act. 2

-Paso da lingua oral á escrita.
Ditado.

-LE p. 39
Orthographe

Patróns sonoros e ortográficos
Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os signos
de puntuación elementais (p. ex.
punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as convencións
ortográficas frecuentes na
redacción de textos moi breves
en soporte dixital.

Patróns
sintácticos e
discursivos
-LE p. 35

-Il fait/ondoit + infinitivo.
-O verbo devoir.

-LE p. 35

-O futuro simple (formación,
verbos irregulares).

-LE p. 35
-LE p. 37 act. 5
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Competencias clave (ademais da

Contidos

Actividades

- Utilizar un razoamento e a lóxica para deducir. Aplicar as
regras aprendidas con concentración e rigor.

-LE p. 35
J'observe et
j'analyse LE
p . 37
J'observe et
j'analyse
LE p. 38 act. 2;
LE p. 39 act. 2
Atelier
d'écriture
-LE p. 42
- LE p. 33 act.
2 e 3; LE p. 34
act. 6; LE p. 35
act. 10; LE p.
37 act. 6
LE p. 36 act. 3

competencia lingüística)

Competencia matemática
e competencias clave en ciencia
e tecnoloxía

-Saber utilizar a tecnoloxía.

Competencias sociais e cívicas

-Participar, colaborar e respectar a quenda de palabra.

-Participar nun debate, respectar outras opinións
diferentes á súa.

Aprender a aprender

-Traballar a súa capacidade de observación. Reforzar os
automatismos de dedución das palabras transparentes.
Desenvolver estratexias para asociar elementos.
Implicarse na aprendizaxe.
-Coidar a pronuncia e a entoación. Traballar a memoria.
-Reflexionar sobre unha regra gramatical. Comparar unha
estrutura gramatical coa súa lingua materna.

Sensibilización e expresión cultural

- Adquirir, obter e asimilar novos coñecementos. Coidar a
pronuncia.
- Autoavaliarse, e en caso contrario, buscar consello,
información. Coller seguridade á hora de falar.
- Proporlle ideas ao grupo. Escoitar e respectar a
presentación dos demais. Aceptar a avaliación dos demais
e as críticas.
-Facerse entender por medio da mímica.
-Descubrir a linguaxe do SMS.
-Desenvolver a súa creatividade.

Iniciativa emprendedora e de empresa

Competencia dixital

-Falar sobre as súas actividades e emocións.
- Implicarse na súa propia aprendizaxe.
-Desenvolver a capacidade de traballar en grupo.
-Buscar información en Internet.

-LE p. 33 act. 1

-LE p. 34 act. 4
e5
-LE p. 35
J'observe et
j'analyse
-LE p. 36
Mémorise
- LE p. 41
-LE p. 42

-LE p. 33 act. 4
-LE p. 40 act. 1
e2
-LE p. 42
-LE p. 34 act. 7
-LE p. 36 act. 2
-LE p. 42
LE p. 49 act.
5@

UNIDADE 4
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Comunicación: comprensión

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación:
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oral
Identificar o sentido xeral, os
puntos principais e a
información máis importante en
textos orais breves e ben
estruturados, transmitidos de
viva voz ou por medios técnicos
e articulados a velocidade lenta,
nun rexistro formal, informal ou
neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións
cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do
propio campo de interese nos
ámbitos persoal, público, e
educativo, sempre que as
condicións acústicas non
distorsionen a mensaxe e se
poida volver escoitar o
devandito.

1. Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e
comunicados breves e
articulados de maneira lenta e
clara (p. ex. en estacións ou
aeroportos), sempre que as
condicións acústicas sexan boas
e o son non estea distorsionado.
2. Entende os puntos principais
do que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas (p.
ex. en hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).
3. Comprende, nunha
conversación informal en que
participa, descricións, narracións
e opinións formuladas en
termos sinxelos sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre
aspectos xerais de temas do seu
interese, cando se lle fala con
claridade, amodo e
directamente, e se o
interlocutor está disposto a
repetir ou reformular o
devandito.

-Axudarse dunha ilustración para
introducir o vocabulario da
cidade.

comprensión
oral
-LE p.43 act. 2,

-Comprender un micro
conversación e identificar unha
situación.

-LE p.43 act.3

-Comprender o sentido xeral de
diálogos curtos e contestar a
preguntas sinxelas.

-LE p. 43 act. 4
LE p 46 act. 1.

-Comprensión do sentido xeral
dun diálogo co fin d identificar
unha situación.

-LE p. 44 act. 1

- Comprender indicacións e
situarse no espazo.

-LE p. 44 act. 2
LE p. 51 act. 1

-Escoitar un slam.

-LE p. 50 act. 2

Estratexias de comprensión

Estratexias de
comprensión

-Co apoio das informacións
sacadas dunha ilustración,
desenvolver o espírito de
observación e de lóxica
exercitando a atención visual e
auditiva.

-LE p. 44 act. 2
e3
LE p. 46 act. 1 e
2; LE p. 51 act.
1

4. Comprende, nunha
conversación formal en que
participa (p. ex. nun centro de
estudos), preguntas sinxelas
sobre asuntos persoais ou
educativos, sempre que poida
pedir que se lle repita, aclare ou
elabore algo do que se lle dixo.
5. Identifica as ideas principais
de programas de televisión
sobre asuntos cotiáns ou do seu
interese articulados con
lentitude e claridade (p. ex.
noticias ou reportaxes breves),
cando as imaxes constitúen gran
parte da mensaxe.

Estratexias de comprensión
Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión do sentido xeral,
os puntos principais ou a
información máis importante do
texto.
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-Comprender o sentido xeral dun
diálogo para contestar a
preguntas concretas.

-LE p. 43 act. 4;
LE p. 44 act. 1
Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer),
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público),
comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz,
contacto visual), e convencións
sociais (costumes, tradicións).

-A vida en Marsella.

- Arte e literatura na Provenza.

- LE p. 48 e 49

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis relevantes
do texto (p. ex. unha petición de
información, un aviso ou unha
suxestión) e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común
relativos á organización textual
(introdución do tema, cambio
temático e peche textual).

-Orientarse nunha cidade,
describir lugares.

Funcións
comunicativas
-LE p. 44 act. 1;
LE p. 45 act. 5;
LE p. 51 act. 1

- LE p. 44 act. 1
e 2; LE p. 45 act.
5e6

-Preguntar e indicar un camiño.

-LE p. 44 act. 2

-Construír unha narración en
pasado.

-LE p. 46 act. 1,
p. 45 act. 6

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-O pronombre e.

Patróns
sintácticos e
discursivos

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
frecuente

-A cidade.

- LE p. 43 act. 1,
2 e 3 p.

-Preposicións de lugar.

- LE p. 44 act. 1
e 2; LE p. 51 act.
1

-Expresións para plantar o
decorado dunha acción nunha

- LE p. 46 act. 1

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-O imperfecto e o passé composé
(situar unha acción/describir
accións sucesivas).

-LE p. 45 act. 5
e6
-LE p. 46 act. 1;
LE p. 50 act. 1a

370

narración.
Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e
recoñecer os significados e
intencións comunicativas xerais
relacionados cos mesmos.

-Os sons [o]/[oe]/[ə].

-Os sons [p]/[t]/[k].

Patróns
sonoros
-LE p. 44
<<Boîche à
sons>>
-LE p. 46
<<Boîche à
sons>>

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación: produción
Expresión
Producir textos breves e
suficientemente comprensibles,
tanto en conversación cara a
cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun
rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, en
que se dá, solicita e intercambia
información sobre temas cotiáns
e asuntos coñecidos ou de
interese persoal e educativo,
aínda que se produzan
interrupcións ou vacilacións, se
fagan necesarias as pausas e a
reformulación para organizar o
discurso e seleccionar
expresións, e o interlocutor teña
que solicitar que se lle repita ou
reformule o devandito.
Interacción
Manexar frases curtas e
fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves
intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que
haxa que interromper o discurso
para buscar palabras ou articular
expresións e para reparar a

1. Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión
escrito, sobre aspectos
concretos de temas xerais ou
relacionados con aspectos
básicos dos seus estudos, e
responde a preguntas breves e
sinxelas dos oíntes sobre o
contido das mesmas se se
articulan clara e lentamente.
2. Desenvólvese coa eficacia
suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer,
seguindo normas de cortesía
básicas (saúdo e tratamento).
3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara ou
por teléfono ou outros medios
técnicos, en que establece
contacto social, intercambia
información e expresa opinións
de maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide
e ofrece cousas, pide e dá
indicacións ou instrucións, ou
discute os pasos que hai que
seguir para realizar unha

Contidos

Actividades

Comunicación: produción
Expresión

Expresión

-Falar da súa cidade utilizando
adiviñas.

-LE p. 45 act. 7

-Contar unha anécdota utilizando
o pasado.

-LE p. 46 act. 3

-Observar un cadro e describir
unha situación.

-LE p. 47 act. 4

-Preparar e cantar un slam.

-LE p. 50 act. 2b

-Describir unha situación ou
accións en pasado.

-LE p. 51 act. 4
e5

-Presentar a tarefa final.

-LE p. 52 act. 3

Interacción

Interacción

-Preparar un diálogo por parellas.
Preguntar e indicar o camiño.

-LE p. 44 act. 4;
LE p. 51 act. 3
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comunicación. Interactuar de
maneira simple en intercambios
claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou xestos
simples para tomar ou manter a
quenda de palabra, aínda que
poidan darse desaxustes na
adaptación ao interlocutor.

actividade conxunta.
4. Desenvólvese de maneira
simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. ex. para
realizar un curso de verán),
achegando a información
necesaria, expresando de
maneira sinxela as súas opinións
sobre temas habituais, e
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados de
maneira lenta e clara, sempre
que poida pedir que se lle
repitan os puntos clave se o
necesita.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
producir textos orais en forma
de monólogo ou de diálogo
breves e de estrutura moi simple
e clara, utilizando, entre outros,
procedementos como a
adaptación da mensaxe aos
recursos de que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de
elementos.

-Reutilizar estruturas de forma
libre.
-Reutilizar o vocabulario e as
estruturas aprendidas para
liberar, aos poucos, a expresión
oral.

-LE p. 44 act. 4;
LE p. 51 act. 1

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
oral en forma de monólogo ou
de diálogo os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, actuando
coa suficiente propiedade e
respectando as normas de
cortesía máis importantes nos
contextos respectivos.

-A vida en Marsella.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións
comunicativas

-Orientarse nunha cidade,
describir lugares.

- LE p. 43; LE p.
47 act. 4

-Preguntar e indicar un camiño.

-LE p. 44 act. 4;
LE p. 51 act. 3

-Construír unha narración en
pasado.

-LE p. 46 act. 3;
LE p. 47 act. 4;
LE p. 51 act. 4 e
5

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns

Levar a cabo as funcións
principais demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns discursivos
sinxelos de uso máis común para
organizar o texto.

Patróns sintácticos e discursivos

- Arte e literatura na Provenza.

Estratexias de
produción
-LE p. 45 act. 7

- LE p. 44 act. 3

-LE p. 47 act. 4;
LE p. 48 e 49
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sintácticos e
discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e
coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-O pronome e.
-O imperfecto e o passé composé
(situar unha acción/describir
accións succesivas).

- LE p. 45 act. 7

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar información e
opinións breves, sinxelas e
concretas, en situacións
habituais e cotiás.

-A cidade.

Léxico de uso
frecuente
-LE p. 43; LE p.
45 act. 7

-LE p. 46 act. 3;
LE p. 45 act. 4;
LE p. 51 act. 4 e
5

-Preposicións de lugar.

-LE p. 44 act. 4;
LE p. 51 act. 3

-Expresións para plantar o
decorado dunha acción nunha
narración.

-LE p. 46 act. 3;
LE p. 51 act. 4 e
5

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Pronunciar e entoar de maneira
suficientemente comprensible,
aínda que resulte evidente o
acento estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia esporádicos,
e os interlocutores teñan que
solicitar repeticións ou
aclaracións.

-Imitar patróns sonoros e o
acento marsellés.

Patróns
sonoros
- LE p. 45 act. 7

-Os sons [ou]/[oe]/[ə].

-LE p. 44
<<Boìte à
sons>>

-Os sons [p]/[t]/[k].

-LE p. 46
<<Boìte à
sons>>

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión

Comunicación:
comprensión

-Entender un itinerario con
axuda dun plano.

- LE p. 44 act. 3

-Comprender un texto de forma
global descubrindo nel
informacións erróneas.

-LE p. 48 e 49
act. 1

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación: comprensión
Identificar a idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
dixital, breves e ben
estruturados escritos nun
rexistro neutro ou informal, que

1. Identifica, con axuda da
imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. ex.
unha máquina expendedora), así
como instrucións claras para a
realización de actividades e
normas de seguridade básicas
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traten de asuntos habituais en
situacións cotiás, de aspectos
concretos de temas de interese
persoal ou educativo, e que
conteñan estruturas sinxelas e
un léxico de uso frecuente.

(p. ex. nun centro de estudos).

-As postais.

-LE p. 49 act 1 e
2 Atelier
d'écriture

-Reconstruír unha historia en
pasado.

-LE p. 50 act. 1

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión da idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante do
texto.

-Aprender a estrutura dunha
narración.

Estratexias de
comprensión
-LE p. 46 act. 2

2. Comprende correspondencia
persoal sinxela en calquera
formato en que se fala dun
mesmo; se describen persoas,
obxectos, lugares e actividades;
se narran acontecementos
pasados, e se expresan de
maneira sinxela sentimentos,
desexos e plans, e opinións
sobre temas xerais, coñecidos
ou do seu interese.
3. Entende a idea xeral de
correspondencia formal en que
se informa sobre asuntos do seu
interese no contexto persoal ou
educativo (p. ex. sobre un curso
de verán).
4. Capta o sentido xeral e algúns
detalles importantes de textos
xornalísticos moi breves en
calquera soporte e sobre temas
xerais ou do seu interese se os
números, os nomes, as
ilustracións e os títulos
constitúen gran parte da
mensaxe.
5. Entende información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia ou consulta
claramente estruturados sobre
temas relativos a asuntos do seu
interese (p. ex. sobre unha
cidade), sempre que poida reler
as seccións difíciles.

-Utilizar a lóxica e a comprensión
para entender a alternancia do
imperfecto/passé composé nas
narracións.

-LE p. 47 act. 5

-Comprender textos curtos coa
axuda das ilustracións e de
palabras transparentes.

- LE p. 49
Atelier
d'écriture

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida

-A vida en Marsella.

- LE p. 44 act. 3,
p. 4

- Arte e literatura na Provenza.
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cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer,
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e
convencións sociais (costumes,
tradicións).

-LE p. 47 act. 5;
LE 48 e 49 act.
1, 2 e 3 e
Atelier
d'écriture act. 1
e2

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis importantes
do texto e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos sinxelos de uso
común relativos á organización
textual (introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

-Orientarse nunha cidade,
describir lugares.

Funcións
comunicativas
- LE p. 44 act. 3

-Preguntar e indicar un camiño.

-LE p. 44

-Construír unha narración en
pasado.

-LE p. 46 act. 2;
LE p. 47 act. 5;
LE p. 49 act. 1 e
2 Atelier
d'écriture

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os constituíntes e a organización
de estruturas sintácticas de uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados xerais asociados (p.
ex. estrutura interrogativa para
facer unha suxestión).

-O pronome e.

Patróns
sintácticos e
discursivos

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Recoñecer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos
cotiáns e a aspectos concretos
de temas xerais ou relacionados
cos propios intereses ou
estudos, e inferir do contexto,
con apoio visual, os significados
de palabras e expresións que se
descoñecen.

-A cidade.

Patróns sonoros e ortográficos
Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así
como abreviaturas e símbolos
de uso común (p. ex. , %, ), e
os seus significados asociados.

-O imperfecto e o passé composé
(situar unha acción/describir
accións succesivas).

-LE p. 45
<<J'observe et
j'analyse>>
-LE p. 47
<<J'observe et
j'analyse>>;
LE p. 46 act. 2;
LE p. 47 act. 5
Léxico de uso
frecuente
-LE p. 43; LE p.
44 act. 3

-Preposicións de lugar.

- LE p. 44 act. 3

-Expresións para plantar o
decorado dunha acción nunha
narración.

-LE p. 46 act. 2

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns
sonoros e
ortográficos
- LE p. 49 act. 1

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.
-Recoñecer palabras homónimas.

-LE p. 49
Orthographe

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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Criterios de avaliación
Comunicación: produción

Estándares de aprendizaxe

Escribir, en papel ou en soporte
dixital, textos breves, sinxelos e
de estrutura clara sobre
temas habituais en situacións
cotiás ou do propio interese,
nun rexistro neutro ou informal,
utilizando recursos básicos de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os signos
de puntuación máis frecuentes.

1. Completa un cuestionario
sinxelo con información persoal
básica e relativa aos seus
intereses ou afeccións (p. ex.
para asociarse a un club
internacional de mozos).

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.
Incorporar
á produción do texto escrito os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.
Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso máis
habitual para organizar o texto
escrito de maneira sinxela.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi
frecuentes).

Contidos
Comunicación: produción

Actividades
Comunicación:
produción

-Inventar unha historia a partir
dun cadro.

-LE p. 47 act. 6

-Escribir unha postal.

- LE p. 49 act. 3
Atelier
d'écriture

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en que fai comentarios moi
breves ou dá instrucións
e indicacións relacionadas con
actividades e situacións
da vida cotiá e do seu interese,
respectando as
convencións e normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes.
3. Escribe correspondencia
persoal breve en que se
establece e mantén o contacto
social (p. ex. con amigos noutros
países), se intercambia
información, se describen en
termos sinxelos sucesos
importantes e experiencias
persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e
suxestións (p. ex. cancelar,
confirmar ou modificar unha
invitación ou uns plans).
4. Escribe correspondencia
formal moi básica e breve,
dirixida a institucións públicas
ou privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e
observa as convencións formais
e normas de
cortesía básicas deste tipo de
textos.

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve, simple e
directa en situacións habituais e
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cotiás.
Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os
signos de puntuación elementais
(p. ex. punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte
dixital.
Estratexias de comprensión
Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.

Estratexias de comprensión

Estratexias de
comprensión

-Redactar a partir de modelos,
reutilizando ao máximo todo o
adquirido nesta unidade e as
precedentes.

-LE p. 47 act. 6;
LE p. 49 act. 3
Atelier
d'écriture

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
escrito os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

-A vida en Marsella.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes das
devanditas funcións e os patróns
discursivos de uso máis habitual
para organizar o texto escrito de
maneira sinxela.

-Orientarse nunha cidade,
describir lugares.

- Arte e literatura na Provenza.

- LE p. 44 e 45
- LE p. 47 act. 6;
LE p. 49 act. 4@

Funcións
comunicativas
- LE p. 44 e 45

-Preguntar e indicar un camiño.

-LE p. 44

-Construír unha narración en
pasado.

-LE p. 47 act. 6

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi

-O pronombre e.

Patróns
sintácticos e
discursivos

-O imperfecto e o passé composé
(situar unha acción/describir
accións succesivas).

-LE p. 43
-LE p. 47 act. 6
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frecuentes).
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.

-A cidade.

-Expresións para plantar o
decorado dunha acción nunha
narración.

-LE p. 47 act. 6

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns
sonoros e
ortográficos
-LE p. 47 act. 6;
LE p. 49 act. 3
Atelier
d'écriture

-Preposicións de lugar.

Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os signos
de puntuación elementais (p. ex.
punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as convencións
ortográficas frecuentes na
redacción de textos moi breves
en soporte dixital.

Competencias clave (ademais da

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

-Paso da lingua oral á escrita.
Ditado.

Léxico de uso
frecuente
-LE p. 43, 44 e
45
-LE p. 44 e 45

-LE p. 49
Orthographe

Contidos

Actividades

- Aplicar un razoamento lóxico para deducir e aplicar as
regras aprendidas con rigor e concentración.
-Aplicar un razoamento matemático.

-LE p. 45 e 51

competencia lingüística)

Competencia matemática
e competencias clave en ciencia
e tecnoloxía

-LE p. 42
Competencias sociais e cívicas

Aprender a aprender

-Saber utilizar ferramentas tecnolóxicas para filmar.
-Respectar as regras de seguridade e de convivencia,
participar e respectar a quenda de palabra dos demais.
Coller confianza á hora de falar.

-Traballar a súa capacidade de observación. Reforzar os
automatismos de dedución das palabras transparentes.
Desenvolver estratexias para asociar elementos.
Implicarse na aprendizaxe.
-Coidar a pronuncia e a entoación. Traballar a memoria.
-Reflexionar sobre unha regra gramatical. Comparar unha
estrutura gramatical coa súa lingua materna.

- LE p. 43; LE
p. 44 act. 4; LE
p. 45 act. 7; LE
p. 47 act. 6; LE
p. 50 act. 2; LE
p. 51 act. 2, 3,
4 e 5;
L
p. 52 act. 3 E
-LE p. 43 act.
2; LE p. 47 act.
4 J'observe et
j'analyse
-LE p. 44;
LE p. 45 act. 6
-LE p. 45

Sensibilización e expresión cultural

Iniciativa emprendedora e de empresa

- Adquirir, obter e asimilar novos coñecementos.
Perseverar na aprendizaxe.
-Utilizar o xogo como método de aprendizaxe.
- Desenvolver o sentido da observación, autoavaliarse.
Coller seguridade á hora de falar.
-Descubrir pintores e cadros franceses.
-Descubrir a Provenza.
-Desenvolver a creatividade. Implicarse na creación de
ideas.
-Implicarse na aprendizaxe.

-LE p. 46
-LE p. 48 e 49
-LE p. 50 act. 1
-LE p. 51
-LE p. 47
-LE p. 48 e 49
-LE p. 50 act.
2; LE p. 52
-LE p. 46 e 50
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-Participar e respectar a quenda de palabra.
-Conversar en francés.

-Capacidade para traballar en solitario.
Competencia dixital

-Saber buscar información en Internet e utilizala de forma
crítica e sistemática.

-LE p. 48 e 49
-LE p. 44 act.
4; LE p. 45 act.
7; LE p. 51 act.
2, 3, 4 e 5
-LE p. 52
LE p. 49 act.
4@

UNIDADE 5
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación: comprensión
oral
Identificar o sentido xeral, os
puntos principais e a
información máis importante en
textos orais breves e ben
estruturados, transmitidos de
viva voz ou por medios técnicos
e articulados a velocidade lenta,
nun rexistro formal, informal ou
neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións
cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do
propio campo de interese nos
ámbitos persoal, público, e
educativo, sempre que as
condicións acústicas non
distorsionen a mensaxe e se
poida volver escoitar o
devandito.

1. Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e
comunicados breves e
articulados de maneira lenta e
clara (p. ex. en estacións ou
aeroportos), sempre que as
condicións acústicas sexan boas
e o son non estea distorsionado.
2. Entende os puntos principais
do que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas (p.
ex. en hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación:
comprensión
oral

-Observar ilustracións, escoitar
para localizar e asimilar o
vocabulario.

-LE p. 55 act. 1

-LE p. 56 act. 1
-Comprender mensaxes orais co
fin de recoñecer os personaxes.

-Comprensión do sentido xeral
dun diálogo, localizar palabras
clave e expresións de frecuencia.

-LE p. 58 act. 1
e3

- Escoitar unha situación e
contestar a preguntas de
comprensión.

-LE p. 56 act. 2

3. Comprende, nunha
conversación informal en que
participa, descricións, narracións
e opinións formuladas en
termos sinxelos sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre
aspectos xerais de temas do seu
interese, cando se lle fala con
claridade, amodo e
directamente, e se o
interlocutor está disposto a
repetir ou reformular o
devandito.
4. Comprende, nunha
conversación formal en que
participa (p. ex. nun centro de
estudos), preguntas sinxelas
sobre asuntos persoais ou
educativos, sempre que poida
pedir que se lle repita, aclare ou
elabore algo do que se lle dixo.
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5. Identifica as ideas principais
de programas de televisión
sobre asuntos cotiáns ou do seu
interese articulados con
lentitude e claridade (p. ex.
noticias ou reportaxes breves),
cando as imaxes constitúen gran
parte da mensaxe.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión do sentido xeral,
os puntos principais ou a
información máis importante do
texto.

-Adestrarse na comprensión oral.
-Exercitar a facultade de
concentración e de atención
visual e auditiva.

Estratexias de
comprensión
- LE p. 55 act. 1

- LE p. 55 act. 1

-Localizar expresións útiles.
-LE p. 58 act. 3
Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer),
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público),
comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz,
contacto visual), e convencións
sociais (costumes, tradicións).

-Actuar para axudar os demais:
axuda humanitaria, asociacións
júnior...

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis relevantes
do texto (p. ex. unha petición de
información, un aviso ou unha
suxestión) e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común
relativos á organización textual
(introdución do tema, cambio
temático e peche textual).

-Falar das tarefas do fogar e de
pequenos servizos.

Funcións
comunicativas
-LE p. 55 act. 1;
LE p. 63 act. 1

-Expresar o seu enfado, a súa
indignación.

-LE p. 56 act. 1,
2e3

-Expresar a frecuencia.

-LE p. 58 act. 4

-Dar as grazas.

-LE p. 61

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura

-A negación (2): plus, personne.

Patróns
sintácticos e
discursivos

-Construcións verbais con
pronomes de complemento
directo e indirecto.

- LE p. 55
act. 1 e 2; LE p.
60 e 61

-LE p. 57
<<J'observe et
j'analyse>>
-LE p. 57 act. 5
<<J'observe et

380

interrogativa para facer unha
suxestión).

j'analyse>>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
frecuente

- As tarefas do fogar.

- LE p. 55 act. 1;
LE p. 63 act. 1

- As relacións persoais.

- LE p. 57; LE p.
58 act. 1 e 2

- A frecuencia.

- LE p. 58 act. 3

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e
recoñecer os significados e
intencións comunicativas xerais
relacionados cos mesmos.

-Os sons [b]/[d]/[g].

Patróns
sonoros
-LE p. 56
<<Boîche à
sons>>

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-Os sons [ɔ ]/[ɔ n].

-Escoitar entoacións: o enfado, a
indignación.

-LE p. 58
<<Boîche à
sons>>
-LE p. 56 act. 3

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación: produción
Expresión
Producir textos breves e
suficientemente comprensibles,
tanto en conversación cara a
cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun
rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, en
que se dá, solicita e intercambia
información sobre temas cotiáns
e asuntos coñecidos ou de
interese persoal e educativo,
aínda que se produzan
interrupcións ou vacilacións, se
fagan necesarias as pausas e a
reformulación para organizar o
discurso e seleccionar

1. Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión
escrito, sobre aspectos
concretos de temas xerais ou
relacionados con aspectos
básicos dos seus estudos, e
responde a preguntas breves e
sinxelas dos oíntes sobre o
contido das mesmas se se
articulan clara e lentamente.
2. Desenvólvese coa eficacia
suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer,

Contidos

Actividades

Comunicación: produción
Expresión

Comunicación:
produción
Expresión

- Expresar enfado e indignación
contra alguén.

-LE p. 56 act. 4

-Falar dun mesmo utilizando
frases negativas.

-LE p. 57 act. 6

-Reutilizar expresións para
adiviñar as respostas dos
compañeiros.

-LE p. 58 act. 4

-Elixir un obxecto para contar
como é o seu día a día.

-LE p. 62 act. 4

-Elixir un proverbio e explicar en
que situacións pode ser utilizado.

-LE p. 63 act. 1,
2, 3, 4 e 5
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expresións, e o interlocutor teña
que solicitar que se lle repita ou
reformule o devandito.
Interacción
Manexar frases curtas e
fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves
intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que
haxa que interromper o discurso
para buscar palabras ou articular
expresións e para reparar a
comunicación. Interactuar de
maneira simple en intercambios
claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou xestos
simples para tomar ou manter a
quenda de palabra, aínda que
poidan darse desaxustes na
adaptación ao interlocutor.

seguindo normas de cortesía
básicas (saúdo e tratamento).
3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara ou
por teléfono ou outros medios
técnicos, en que establece
contacto social, intercambia
información e expresa opinións
de maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide
e ofrece cousas, pide e dá
indicacións ou instrucións, ou
discute os pasos que hai que
seguir para realizar unha
actividade conxunta.

-Falar de alguén sen dicir o seu
nome.

-LE p. 63 act. 3

-Presentación da tarefa final.
- LE p. 64 act. 3
Interacción
Interacción
-Presentar os vosos talentos e
intercambiar servizos.

-LE p. 56 act. 4

4. Desenvólvese de maneira
simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. ex. para
realizar un curso de verán),
achegando a información
necesaria, expresando de
maneira sinxela as súas opinións
sobre temas habituais, e
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados de
maneira lenta e clara, sempre
que poida pedir que se lle
repitan os puntos clave se o
necesita.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Estratexias de
produción
-LE p. 56 act. 4;
LE p. 57 act. 6 e
7

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
producir textos orais en forma
de monólogo ou de diálogo
breves e de estrutura moi simple
e clara, utilizando, entre outros,
procedementos como a
adaptación da mensaxe aos
recursos de que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de
elementos.

-Reutilizar as estruturas
estudadas de forma lúdica.

-Reutilizar o vocabulario e as
estruturas aprendidas para
liberar, aos poucos, a expresión
oral.

-LE p. 55 act. 3

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
oral en forma de monólogo ou
de diálogo os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, actuando
coa suficiente propiedade e
respectando as normas de
cortesía máis importantes nos
contextos respectivos.

-Actuar para axudar os demais:
axuda humanitaria, asociacións
júnior...

- LE p. 55 act. 3
LE p. 60 e 61
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Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
principais demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns discursivos
sinxelos de uso máis común para
organizar o texto.

-Falar das tarefas do fogar e de
favores.

Funcións
comunicativas
-LE p. 55 act. 3

-Expresar o seu enfado, a súa
indignación.

-LE p. 56 act. 3
e 4; LE p. 63 act.
4e5

-Expresar a frecuencia.

-LE p. 58 act. 4
e 7, p. 63 act. 2
-LE p. 61

-Dar as grazas.
Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e
coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-A negación (2): plus, personne.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar información e
opinións breves, sinxelas e
concretas, en situacións
habituais e cotiás.

- As tarefas do fogar.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Patróns
sonoros

-Os sons [b]/[d]/[g].

- LE p. 56
<<Boîte à
sons>>

-Os sons [ɔ ]/[ɔ n].

-LE p. 58
<<Boîte à
sons>>

-Imitar entoacións: enfado,
indignación.

-LE p. 56 act. 3

Pronunciar e entoar de maneira
suficientemente comprensible,
aínda que resulte evidente o
acento estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia esporádicos,
e os interlocutores teñan que
solicitar repeticións ou
aclaracións.

Patróns
sintácticos e
discursivos
-LE p. 57 act. 6
e 7 <<J'observe
et je lis>>

-Construcións verbais con
pronomes de complemento
directo e indirecto.

- As relacións persoais.

- LE p. 59
<<J'observe et
j'analyse>>
Léxico de uso
frecuente
-LE p. 55 act. 3
-LE p. 57 act. 6
e7

- A frecuencia.
-LE p. 58 act. 4;
LE p. 63 act. 2

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación: comprensión
Identificar a idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
dixital, breves e ben
estruturados escritos nun
rexistro neutro ou informal, que
traten de asuntos habituais en
situacións cotiás, de aspectos
concretos de temas de interese
persoal ou educativo, e que
conteñan estruturas sinxelas e
un léxico de uso frecuente.

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión

Comunicación:
comprensión
-LE p. 56 act. 2

1. Identifica, con axuda da
imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. ex.
unha máquina expendedora), así
como instrucións claras para a
realización de actividades e
normas de seguridade básicas
(p. ex. nun centro de estudos).

-Comprender mensaxes por
palabras e completalas con
vocabulario visto.

2. Comprende correspondencia
persoal sinxela en calquera
formato en que se fala dun
mesmo; se describen persoas,
obxectos, lugares e actividades;
se narran acontecementos
pasados, e se expresan de
maneira sinxela sentimentos,
desexos e plans, e opinións
sobre temas xerais, coñecidos
ou do seu interese.

-Ler e comprender un test.

-LE p. 57 act. 5

-Comprender de forma global un
cómic e saber buscar
información específica.

- LE p. 59 act. 5;
LE p. 61 act. 1

-Comprender diferentes textos e
distinguir neles expresións para
dar as grazas.

-LE p. 61 act. 1
e 2 Atelier
d'écriture

-Comprender proverbios e saber
en que situacións utilizalos.

-LE p. 62 act. 1

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión da idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante do
texto.

-Comprender un texto curto e
aprender a extraer información.

Estratexias de
comprensión
- LE p. 59 act. 5;
LE p. 61 act. 1;
LE p. 61 act. 1 e
2 Atelier
d'écriture

3. Entende a idea xeral de
correspondencia formal en que
se informa sobre asuntos do seu
interese no contexto persoal ou
educativo (p. ex. sobre un curso
de verán).
4. Capta o sentido xeral e algúns
detalles importantes de textos
xornalísticos moi breves en
calquera soporte e sobre temas
xerais ou do seu interese se os
números, os nomes, as
ilustracións e os títulos
constitúen gran parte da
mensaxe.
5. Entende información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia ou consulta
claramente estruturados sobre
temas relativos a asuntos do seu
interese (p. ex. sobre unha
cidade), sempre que poida reler
as seccións difíciles.
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- Comprender de forma global un
texto de cómic e saber buscar
información específica.

- LE p. 59

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer,
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e
convencións sociais (costumes,
tradicións).

-Actuar para axudar os demais:
axuda humanitaria, asociacións
júnior...

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis importantes
do texto e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos sinxelos de uso
común relativos á organización
textual (introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

-Falar das tarefas do fogar e de
favores.

Patróns sintácticos e discursivos
Aplicar á comprensión do texto
os constituíntes e a organización
de estruturas sintácticas de uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados xerais asociados (p.
ex. estrutura interrogativa para
facer unha suxestión).

- LE p. 55 act. 2;
LE p. 60 e 61
act. 1

Funcións
comunicativas
-LE p. 55 act. 4

-Expresar o seu enfado, a súa
indignación.

-LE p. 56 act. 3

-Expresar a frecuencia.

-LE p. 58

-Dar as grazas.

-LE p. 61 act. 1
e 2 Atelier
d'écriture

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns
sintácticos e
discursivos

-A negación (2): plus, personne.
-LE p. 57 act. 5
<<J'observe et
j'analyse>>; LE
p. 62 act. 1
-Construcións verbais con
pronomes de complemento
directo e indirecto.

- LE p. 59 act. 5
e <<J'observe et
j'analyse>>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Recoñecer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos
cotiáns e a aspectos concretos
de temas xerais ou relacionados
cos propios intereses ou
estudos, e inferir do contexto,
con apoio visual, os significados
de palabras e expresións que se
descoñecen.

- As tarefas do fogar.

Léxico de uso
frecuente
-LE p. 55 act. 2

- As relacións persoais.

-LE p. 56 act. 3

- A frecuencia.

-LE p. 58 act. 3

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns
sonoros e
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Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así
como abreviaturas e símbolos
de uso común (p. ex. , %, ), e
os seus significados asociados.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.
-Recoñecer palabras homónimas.

ortográficos
- LE p. 61 act. 1
Atelier
d'écriture
-LE p. 61
Orthographe

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación
Comunicación: produción

Estándares de aprendizaxe

Escribir, en papel ou en soporte
dixital, textos breves, sinxelos e
de estrutura clara sobre
temas habituais en situacións
cotiás ou do propio interese,
nun rexistro neutro ou informal,
utilizando recursos básicos de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os signos
de puntuación máis frecuentes.

1. Completa un cuestionario
sinxelo con información
persoal básica e relativa aos
seus intereses ou afeccións (p.
ex. para asociarse a un club
internacional de mozos).

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en que fai comentarios moi
breves ou dá instrucións
e indicacións relacionadas con
actividades e situacións da vida
cotiá e do seu interese,
respectando as convencións e
normas de cortesía e de
etiqueta máis importantes.

Incorporar
á produción do texto escrito os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

3. Escribe correspondencia
persoal breve en que se
establece e mantén o contacto
social (p. ex. con amigos noutros
países), se intercambia
información, se describen en
termos sinxelos sucesos
importantes e experiencias
persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e
suxestións (p. ex. cancelar,
confirmar ou modificar unha
invitación ou uns plans).

Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso máis
habitual para organizar o texto
escrito de maneira sinxela.
Mostrar control sobre un

4. Escribe correspondencia
formal moi básica e breve,
dirixida a institucións públicas
ou privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e
observa as convencións formais
e normas de cortesía básicas
deste tipo de textos.

Contidos
Comunicación: produción

Actividades
Comunicación:
produción

-Redactar un texto imaxinando o
final dunha historia.

-LE p. 59 act. 7

-Redactar unha mensaxe de
agradecemento.

-LE p. 61 act. 1
Atelier
d'écriture

-Preparar unha presentación
dunha asociación solidaria.

-LE p. 64 act. 1
e2
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repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos moi frecuentes).
Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.
Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os
signos de puntuación elementais
(p. ex. punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as convencións
ortográficas frecuentes na
redacción de textos moi breves
en soporte dixital.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Estratexias de
comprensión
-LE p. 61 act. 3
Atelier
d'écriture

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.

-Redactar unha mensaxe de
agradecemento a partir de varios
modelos e da utilización dos
coñecementos adquiridos nesta
unidade e as anteriores.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
escrito os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

-Actuar para axudar os demais:
axuda humanitaria, asociacións
júnior

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións
comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes das

-Falar das tarefas do fogar e de
favores.

-LE p. 55

-Expresar o seu enfado, a súa

-LE p. 56

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

-LE p. 60 e 61
act. 2@, p. 64
act. 1 e 2.
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devanditas funcións e os patróns
discursivos de uso máis habitual
para organizar o texto escrito de
maneira sinxela.

indignación.
-LE p. 58
-Expresar a frecuencia.
-Dar as grazas.

-LE p. 61 act. 3
Atelier
d'écriture

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi
frecuentes).

-A negación (2): plus, personne.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.

- As tarefas do fogar.

Léxico de uso
frecuente
-LE p. 55

- As relacións persoais.

-LE p. 56

- A frecuencia.

-LE p. 58

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns
sonoros e
ortográficos
- LE p. 59 act. 5;
LE p. 61 act. 1
Atelier
d'écriture

-Construcións verbais con
pronomes de complemento
directo e indirecto.

Patróns sonoros e ortográficos
Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os signos
de puntuación elementais (p. ex.
punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as convencións
ortográficas frecuentes na
redacción de textos moi breves
en soporte dixital.

Competencias clave (ademais da

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

-Paso da lingua oral á escrita.
Ditado.

Patróns
sintácticos e
discursivos
-LE p. 57
<<J'observe et
j'analyse>>
- LE p. 59 act. 6
e 7 <J'observe
et j'analyse>>

-LE p. 61
Orthographe;
LE p. 62 act. 3

Contidos

Actividades

- Aplicar un razoamento lóxico para deducir e aplicar as
regras aprendidas con rigor e concentración.
-Aplicar as regras aprendidas con rigor.

- LE p. 57; LE
p . 59
-LE p. 63

-Saber utilizar ferramentas tecnolóxicas para filmar.

-LE p. 64

-Propor axuda (servizos, implicarse nunha asociación).
Participar e respectar a quenda de palabra.

- LE p. 55 act.
3; LE p. 56 act.

competencia lingüística)

Competencia matemática
e competencias clave en ciencia
e tecnoloxía

Competencias sociais e cívicas
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- Interesarse polo benestar persoal.
-Participar e colaborar.
-Valorar a participación construtiva e o compromiso nas
actividades cívicas.
-Coller confianza á hora de falar.

Aprender a aprender

-Traballar a súa capacidade de observación. Reforzar os
automatismos de dedución das palabras transparentes.
Desenvolver estratexias para asociar elementos.
Implicarse na aprendizaxe.
-Coidar a pronuncia e a entoación. Traballar a memoria.
- Traballar a súa capacidade de observación. Reflexionar
sobre unha regra gramatical. Comparar unha estrutura
gramatical coa súa lingua materna.
- Adquirir, obter e asimilar novos coñecementos.
Perseverar na aprendizaxe. Coidar a pronuncia.

- Desenvolver o sentido da observación, autoavaliarse.
Coller seguridade á hora de falar.
Sensibilización e expresión cultural

4; LE p. 59 act.
7; LE p. 64 act.
3
-LE p. 56 act. 1
e 4.
-LE p. 57 act.
5; LE p. 64 act.
3
-LE p. 60 e 61
-LE p. 63
-LE p. 55 act. 1
e2
-LE p. 56
-LE p. 57 act. 6
<<J'observe et
j'analyse>>
-LE p. 58; LE p.
59 act. 6; LE p.
60 e 61; LE p.
62 act. 1 e 2
-LE p. 63

-Inventar a continuación dunha historia.
-Ser sensibles á creación de ideas. Descubrir proverbios
franceses.
-Desenvolver a súa creatividade. Valorar a importancia do
compromiso en actividades cívicas.

-LE p. 59 act. 7
-LE p. 62

Iniciativa emprendedora e de empresa

-Implicarse na aprendizaxe.
-Implicarse nun proxecto solidario.
-Ser capaz de traballar en grupo.

-LE p. 58
-LE p. 60 e 61
-LE p. 64

Competencia dixital

-Saber buscar información en Internet.
-Saber utilizar ferramentas tecnolóxicas para facer unha
reportaxe.

-LE p. 61 act.
2@, p. 62
-LE p. 64

-LE p. 64

389

UNIDADE 6
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación: comprensión
oral
Identificar o sentido xeral, os
puntos principais e a
información máis importante en
textos orais breves e ben
estruturados, transmitidos de
viva voz ou por medios técnicos
e articulados a velocidade lenta,
nun rexistro formal, informal ou
neutro, e que versen sobre
asuntos habituais en situacións
cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do
propio campo de interese nos
ámbitos persoal, público, e
educativo, sempre que as
condicións acústicas non
distorsionen a mensaxe e se
poida volver escoitar o
devandito.

1. Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e
comunicados breves e
articulados de maneira lenta e
clara (p. ex. en estacións ou
aeroportos), sempre que as
condicións acústicas sexan boas
e o son non estea distorsionado.
2. Entende os puntos principais
do que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas (p.
ex. en hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).
3. Comprende, nunha
conversación informal en que
participa, descricións, narracións
e opinións formuladas en
termos sinxelos sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre
aspectos xerais de temas do seu
interese, cando se lle fala con
claridade, amodo e
directamente, e se o
interlocutor está disposto a
repetir ou reformular o
devandito.

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación:
comprensión
oral

-Descubrir as redes sociais a
partir da escoita de textos curtos.

-LE p. 65 act. 1

-Comprensión do sentido xeral e
global dun diálogo co fin de
contestar a preguntas.

-LE p. 66 act. 2
e3
LE p. 68 act. 1

-Localizar informacións precisas
nun diálogo.
- Escoitar e verificar información.

-LE p. 68 act. 2

- Escoitar e asociar.
-LE p. 69 act. 8
-Escoitar un conto africano.
-LE p. 73 act. 2
-LE p. 74 act. 1

4. Comprende, nunha
conversación formal en que
participa, preguntas sinxelas
sobre asuntos persoais ou
educativos, sempre que poida
pedir que se lle repita, aclare ou
elabore algo do que se lle dixo.
5. Identifica as ideas principais
de programas de televisión
sobre asuntos cotiáns ou do seu
interese articulados con
lentitude e claridade (p. ex.
noticias ou reportaxes breves),
cando as imaxes constitúen gran
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parte da mensaxe.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión do sentido xeral,
os puntos principais ou a
información máis importante do
texto.

-Desenvolver a capacidade de
memoria para lembrar detalles
de diálogos e contestar
preguntas.

-Exercitar a facultade de

Estratexias de
comprensión
- LE p. 66 act. 2
e3

-LE p. 65 act. 1

concentración e de atención
visual e auditiva.
-Localizar expresións útiles.

-LE p. 68 act. 1
e2

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer),
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público),
comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz,
contacto visual), e convencións
sociais (costumes, tradicións).

-A arte da palabra onte e hoxe,
desde os bardos aos cantantes
de slam e «youtubers».

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións
comuncativas

-Explorar o universo dixital.

-LE p. 65 act. 1

-Participar nun concurso
televisivo.

-LE p. 66 act. 2
e3

-Comparar obxectos.

-LE p. 67

-Falar do pasado e dos recordos
da infancia.

-LE p. 68 act. 1
e 2; LE p. 69 act.
8

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-O comparativo e o superlativo.

Patróns
sintácticos e
discursivos

-O imperfecto (construción).

-LE p. 67
<<J'observe et
j'analyse>>

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis relevantes
do texto (p. ex. unha petición de
información, un aviso ou unha
suxestión) e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos de uso común
relativos á organización textual
(introdución do tema, cambio
temático e peche textual).

- LE p. 65 act. 1;
LE p. 66 act. 1 e
2; LE p. 68 act.
1 e 2; LE p. 74

-LE p. 69 act. 8
<<J'observe et
j'analyse>>
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Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
frecuente

-As redes sociais.

- LE p. 65 act. 1

-As ferramentas dixitais.

-Expresións de tempo (pasado).

- LE p. 65 act. 1;
LE p. 66 act. 1 e
2
-LE p. 68

-A escola de outrora.

- LE p. 69 act. 8

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de
entoación de uso frecuente, e
recoñecer os significados e
intencións comunicativas xerais
relacionados cos mesmos.

-Os sons [ʮi]/[wɛ].

Patróns
sonoros
-LE p. 66
<<Boîche à
sons>>

Aplicar á comprensión do texto
os coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-Os sons [sk]/[sp]/[st].

-Narración dun conto.

-LE p. 68
<<Boîche à
sons>>
-LE p. 74 act. 1

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación: produción
Expresión
Producir textos breves e
suficientemente comprensibles,
tanto en conversación cara a
cara como por teléfono ou
outros medios técnicos, nun
rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe moi sinxela, en
que se dá, solicita e intercambia
información sobre temas cotiáns
e asuntos coñecidos ou de
interese persoal e educativo,

1. Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión
escrito, sobre aspectos
concretos de temas xerais ou
relacionados con aspectos
básicos dos seus estudos, e
responde a preguntas breves e
sinxelas dos oíntes sobre o
contido das mesmas se se
articulan clara e lentamente.

Contidos

Actividades

Comunicación: produción
Expresión

Comunicación:
produción
Expresión

-Vantaxes e inconvenientes da
bicicleta.

-LE p. 67 act. 5

-Falar do colexio (pasado).

-LE p. 68 act. 3
e5

-Falar de como era a vida dos
nosos avós.

-LE p. 69 act. 10

-Falar de recordos da infancia.

-LE p. 71 act. 1;
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aínda que se produzan
interrupcións ou vacilacións, se
fagan necesarias as pausas e a
reformulación para organizar o
discurso e seleccionar
expresións, e o interlocutor teña
que solicitar que se lle repita ou
reformule o devandito.
Interacción
Manexar frases curtas e
fórmulas para desenvolverse de
maneira suficiente en breves
intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que
haxa que interromper o discurso
para buscar palabras ou articular
expresións e para reparar a
comunicación. Interactuar de
maneira simple en intercambios
claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou xestos
simples para tomar ou manter a
quenda de palabra, aínda que
poidan darse desaxustes na
adaptación ao interlocutor.

Estratexias de produción

2. Desenvólvese coa eficacia
suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer,
seguindo normas de cortesía
básicas (saúdo e tratamento).
3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara ou
por teléfono ou outros medios
técnicos, en que establece
contacto social, intercambia
información e expresa opinións
de maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide
e ofrece cousas, pide e dá
indicacións ou instrucións, ou
discute os pasos que hai que
seguir para realizar unha
actividade conxunta.

LE p. 72 act.
1.1, 1.2 e 1.3
-Falar utilizando o imperfecto.
- LE p. 72 act. 2;
LE p. 73 act. 5
-Presentar un narrador actual,
cantante, rapeiro, humorista

-LE p. 71 act. 1

-Narración teatralizada dun
conto africano.

-LE p. 74 act. 2

Interacción
Interacción
-Concurso de televisión de
preguntas e respostas.

-LE p. 66 act. 4

4. Desenvólvese de maneira
simple nunha conversación
formal ou entrevista (p. ex. para
realizar un curso de verán),
achegando a información
necesaria, expresando de
maneira sinxela as súas opinións
sobre temas habituais, e
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados de
maneira lenta e clara, sempre
que poida pedir que se lle
repitan os puntos clave se o
necesita.
Estratexias de produción

Estratexias de
produción

-Reutilizar o vocabulario e as
estruturas aprendidas para
liberar, aos poucos, a expresión
oral.

-LE p. 68 act. 3;
LE p. 69 act. 10;
LE p. 72 act. 2

-Reutilizar as estruturas vistas de
forma creativa.

-LE p. 68 act. 5

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
oral en forma de monólogo ou
de diálogo os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais, actuando

-A arte da palabra onte e hoxe,
desde os bardos aos cantantes
de slam e «youtubers».

- LE p. 70 e 71;
LE p. 74

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
producir textos orais en forma
de monólogo ou de diálogo
breves e de estrutura moi simple
e clara, utilizando, entre outros,
procedementos como a
adaptación da mensaxe aos
recursos de que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de
elementos.
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coa suficiente propiedade e
respectando as normas de
cortesía máis importantes nos
contextos respectivos.
Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
principais demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns discursivos
sinxelos de uso máis común para
organizar o texto.

-Explorar o universo dixital.

Funcións
comunicativas
- LE p. 65

-Participar nun concurso
televisivo.

- LE p. 66 act. 1
e2

-Comparar obxectos.

-LE p. 67 act. 5,
p.73 act. 3

-Falar do pasado e dos recordos
da infancia.

-LE p. 68 act. 3
e 5; LE p. 39 act.
10; LE p. 72 act.
2; LE p. 73 act.
5.

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente e de mecanismos
sinxelos de cohesión e
coherencia (repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-O comparativo e o superlativo.

Patróns
sintácticos e
discursivos

-O imperfecto (construción).

-LE p. 67 act. 5,
p.73 act. 3

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
frecuente

-As redes sociais.

-LE p. 65; LE
p.73 act. 1

-As ferramentas dixitais.

-LE p. 65; LE p.
66 act. 4

-Expresións de tempo (pasado).

-LE p. 67 act. 3
e 5; LE p. 73 act.
5

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar información e
opinións breves, sinxelas e
concretas, en situacións
habituais e cotiás.

- LE p. 68 act. 3
e 5; LE p. 69 act.
<<Rythme les
verbes!>>, act.
10; LE p. 72 act.
2

-A escola de outrora.
-LE p. 69 act. 10
Patróns sonoros
Pronunciar e entoar de maneira
suficientemente comprensible,
aínda que resulte evidente o
acento estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia esporádicos,
e os interlocutores teñan que
solicitar repeticións ou
aclaracións.

Patróns sonoros

Patróns
sonoros

-Os sons [ʮi]/[wɛ].

-LE p. 66
<<Boîte à s
ons>>

-Os sons [sk]/[sp]/[st].

-LE p. 68
<<Boîche à
sons>>

394

-Lectura teatralizada dun conto.

-LE p. 74

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión

Comunicación:
comprensión

-Localizar e comprender
informacións a través do xogo.

-LE p. 67 act. 6

-Comprender de forma global un
texto e saber buscar información
específica.

-LE p. 66 act. 1;
LE p. 69 act. 6 e
7; LE p. 70 e 71
act. 3 e 5
- LE p. 72 act. 1

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación: comprensión
Identificar a idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
dixital, breves e ben
estruturados escritos nun
rexistro neutro ou informal, que
traten de asuntos habituais en
situacións cotiás, de aspectos
concretos de temas de interese
persoal ou educativo, e que
conteñan estruturas sinxelas e
un léxico de uso frecuente.

1. Identifica, con axuda da
imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. ex.
unha máquina expendedora), así
como instrucións claras para a
realización de actividades e
normas de seguridade básicas
(p. ex. nun centro de estudos).
2. Comprende correspondencia
persoal sinxela en calquera
formato en que se fala dun
mesmo; se describen persoas,
obxectos, lugares e actividades;
se narran acontecementos
pasados, e se expresan de
maneira sinxela sentimentos,
desexos e plans, e opinións
sobre temas xerais, coñecidos
ou do seu interese.

-Comprender textos e asocialos a
unha ilustración.
-LE p. 69 act. 9
-Ordenar cronoloxicamente.
Asociar ilustracións co
vocabulario.

3. Entende a idea xeral de
correspondencia formal na que
se informa sobre asuntos do seu
interese no contexto persoal ou
educativo.
4. Capta o sentido xeral e algúns
detalles importantes de textos
xornalísticos moi breves en
calquera soporte e sobre temas
xerais ou do seu interese se os
números, os nomes, as
ilustracións e os títulos
constitúen gran parte da
mensaxe.
5. Entende información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia ou consulta
claramente estruturados sobre
temas relativos a asuntos do seu
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interese (p. ex. sobre unha
cidade), sempre que poida reler
as seccións difíciles.
Estratexias de comprensión
Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
a comprensión da idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante do
texto.

Estratexias de comprensión

Estratexias de
comprensión

- Traballar o vocabulario a partir
da asociación con ilustracións.

-LE p. 69 act. 9

-Deducir informacións precisas
dun documento. Localizar as
palabras clave e as palabras
transparentes.
- Aprender a extraer
informacións nos textos.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer,
condicións de vida e contorna,
relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público), e
convencións sociais (costumes,
tradicións).

-A arte da palabra onte e hoxe,
desde os bardos aos cantantes
de slam e «youtubers».

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis importantes
do texto e un repertorio dos
seus expoñentes máis
frecuentes, así como patróns
discursivos sinxelos de uso
común relativos á organización
textual (introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

-Explorar o universo dixital.

Patróns sintácticos e discursivos
Aplicar á comprensión do texto
os constituíntes e a organización
de estruturas sintácticas de uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados xerais asociados (p.
ex. estrutura interrogativa para
facer unha suxestión).

-LE p. 72 act. 1

- LE p. 71 act. 1
e5
Aspectos
socioculturais e
sociolingüísticos

-LE p. 70 e 71
act. 2, 3 e 5; LE
p. 72 act. 2;
LE p. 74

Funcións
comunicativas
-LE p. 65 act. 2

-Participar nun concurso
televisivo.

-LE p. 66

-Comparar obxectos.

-LE p. 67

-Falar do pasado e dos recordos
da infancia.

-LE p. 69 act. 5;
LE p. 72 act. 1

Patróns sintácticos e discursivos

Patrones
sintácticos e
discursivos

-O comparativo e o superlativo.

-O imperfecto (construción).

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Recoñecer léxico escrito de uso

-As redes sociais.

-LE p. 67
<<J'observe et
j'analyse>>
- LE p. 69
<<J'observe et
j'analyse>>, act.
6e9
Léxico de uso
frecuente
-LE p. 65 act. 2
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frecuente relativo a asuntos
cotiáns e a aspectos concretos
de temas xerais ou relacionados
cos propios intereses ou
estudos, e inferir do contexto,
con apoio visual, os significados
de palabras e expresións que se
descoñecen.

Patróns sonoros e ortográficos
Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de puntuación, así
como abreviaturas e símbolos
de uso común (p. ex. , %, ), e
os seus significados asociados.

-As ferramentas dixitais.

-LE p. 65 act. 2

-Expresións de tempo (pasado).

-LE p. 66

-A escola de outrora.

-LE p. 69 act. 6
e9

Patróns sonoros e ortográficos

Patróns
sonoros e
ortográficos
- LE p. 69 act. 6;
LE p. 70 e 71

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.
-Recoñecer palabras homónimas.

-LE p. 71
Orthographe

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación: produción
Escribir, en papel ou en soporte
dixital, textos breves, sinxelos e
de estrutura clara sobre
temas habituais en situacións
cotiás ou do propio interese,
nun rexistro neutro ou informal,
utilizando recursos básicos de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os signos
de puntuación máis frecuentes.

1. Completa un cuestionario
sinxelo con información
persoal básica e relativa aos
seus intereses ou afeccións (p.
ex. para asociarse a un club
internacional de mozos).

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en que fai comentarios moi
breves ou dá instrucións
e indicacións relacionadas con
actividades e situacións
da vida cotiá e do seu interese,
respectando as
convencións e normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes.

Incorporar
á produción do texto escrito os
coñecementos
socioculturais e

3. Escribe correspondencia
persoal breve en que se
establece e mantén o contacto
social (p. ex. con amigos noutros

Contidos

Actividades

Comunicación: produción

Comunicación:
produción

-Comparar a súa escola coa de
outrora.

-LE p. 68 act. 4

-Redactar un recordo da infancia.

-LE p. 69 act. 11

-Presentar un narrador actual,
cantante, rapeiro, humorista

-LE p. 71 act. 4

-Escribir un conto.
-LE p. 71 act. 1
e2
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sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.
Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes
das devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso máis
habitual para organizar o texto
escrito de maneira sinxela.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica,
elipses, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos moi frecuentes).

países), se intercambia
información, se describen en
termos sinxelos sucesos
importantes e experiencias
persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e suxestións (p.
ex. cancelar, confirmar ou
modificar unha invitación ou uns
plans).
4. Escribe correspondencia
formal moi básica e breve,
dirixida a institucións públicas
ou privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e
observa as covencións formais e
normas de cortesía básicas
deste tipo de textos.

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.
Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os
signos de puntuación elementais
(p. ex. punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso
de maiúsculas e minúsculas), así
como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en soporte
dixital.
Estratexias de comprensión
Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada
tipo de texto.
Aspectos socioculturais e

Estratexias de comprensión

Estratexias de
comprensión

-A partir dun modelo escribir un
conto reutilizando os
coñecementos adquiridos na
unidade.

-LE p. 71 act. 4,
act. 1 Atelier
d'écriture

Aspectos socioculturais e

Aspectos
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sociolingüísticos

sociolingüísticos

socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do texto
escrito os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións
interpersoais, comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

-A arte da palabra onte e hoxe,
desde os bardos aos cantantes
de slam e «youtubers».

-LE p. 70, 71 e
73

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Funcións
comunicativas

-Explorar o universo dixital.

-LE p. 66

-Participar nun concurso
televisivo.

-LE p. 67

-Comparar obxectos.

-LE p. 67

-Falar do pasado e dos recordos
da infancia.

-LE p. 68 e 69

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de uso
frecuente, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi
frecuentes).

-O comparativo e o superlativo.

Patróns
sintácticos e
discursivos

-O imperfecto (construción).

-LE p. 67

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información breve,
simple e directa en situacións
habituais e cotiás.

-As redes sociais.

Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis frecuentes das
devanditas funcións e os patróns
discursivos de uso máis habitual
para organizar o texto escrito de
maneira sinxela.

Patróns sonoros e ortográficos
Coñecer e aplicar, de maneira
suficiente para que a mensaxe
principal quede clara, os signos
de puntuación elementais (p. ex.
punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex. uso

- LE p. 69

Léxico de uso
frecuente
-LE p. 65
-LE p. 65

-As ferramentas dixitais.
-Expresións de tempo (pasado).

-LE p. 66

-A escola de outrora.

-LE p. 69 act. 11

Patróns sonoros e ortográficos

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

Patróns
sonoros e
ortográficos
-LE p. 71 act. 1
Atelier
d'écriture

-Paso da lingua oral á escrita.

-LE p. 71
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de maiúsculas e minúsculas), así
como as convencións
ortográficas frecuentes na
redacción de textos moi breves
en soporte dixital.

Ditado.

Orthographe

Contidos

Actividades

Competencia matemática
e competencias clave en ciencia
e tecnoloxía

- Aplicar un razoamento lóxico para deducir e aplicar as
regras aprendidas con rigor e concentración.
-Aplicar as regras aprendidas con rigor.

-LE p. 67, 69

Competencias sociais e cívicas

- Participar e respectar a quenda de palabra.

- LE p. 65, 66,
67, 69, 70, 71,
72 e 74
-LE p. 72; LE p.
73
-LE p. 65 act. 1
e2

Competencias clave (ademais da
competencia lingüística)

-Mostrar interese en contestar preguntas. Coller
seguridade á hora de falar.
Aprender a aprender

Sensibilización e expresión cultural

-Traballar a súa capacidade de observación e de escoita.
Reforzar os automatismos de dedución de palabras
transparentes. Desenvolver estratexias para contestar
preguntas. Implicarse na aprendizaxe.
-Coidar a pronuncia e a entoación. Traballar a capacidade
de escoita e de memoria.
-Reflexionar sobre unha regra gramatical. Desenvolver o
seu sentido da observación.
-Desenvolver a súa capacidade de escoita e observación,
buscar adquirir, obter e asimilar novos coñecementos.
Perseverar na aprendizaxe.
-Desenvolver as estratexias de comprensión para
completar un texto, analizar unha estrutura gramatical,
coidar a pronuncia e adquirir novos coñecementos.
-Utilizar o xogo como modo de aprendizaxe.
- Desenvolver o sentido da observación, autoavaliarse.
Coller seguridade á hora de falar.
-Descubrir a rede social dun colexio.
-Profundar nos coñecementos sobre o mundo animal.
-Desenvolver a súa creatividade.
- Descubrir diferentes narradores a través das diferentes
épocas.
-Implicarse na creación de ideas.

Iniciativa emprendedora e de empresa

-Conversar en francés.
-Implicarse na aprendizaxe.
-Ser capaz de traballar en grupo.

Competencia dixital

-Saber buscar información en Internet.

-LE p. 73

-LE p. 66 act. 3
-LE p. 67
-LE p. 68
-LE p. 69, 70 e
71; LE p. 72
-LE p. 73

-LE p. 65
-LE p. 66 act. 1
-LE p. 68 act.
2, 4 e 5; LE p.
74
-LE p. 70 e 71
-LE p. 72 act. 1
e2
-LE p. 73
-LE p. 72
-LE p. 74
-LE p. 71 act.
4@
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5. TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS
PARACHUTE 3 está previsto para cubrir 70 horas/sesións aproximadamente, impartidas
cunha frecuencia de 2 horas semanais.
Por tanto, o método cunha distribución «estándar» dos seus contidos ao longo do curso
podería ser a seguinte:
1º TRIMESTRE

Mínimo: 19 horas

Máximo: 25 horas

Unidade 0

2

4

Unidade 1

8

10

Unidade 2

8

10

Avaliación por competencias

1

1

2º TRIMESTRE

Mínimo: 17 horas

Máximo: 21 horas

Unidade 3

8

10

Unidade 4

8

10

Avaliación por competencias

1

1

3º TRIMESTRE

Mínimo: 17 horas

Máximo: 21 horas

Unidade 5

8

10

Unidade 6

8

10

Avaliación por competencias

1

1
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*Enténdese por unidade o conxunto libro-caderno, sendo o caderno un complemento
estratéxico do libro do alumno.

Esta proposta, evidentemente, poderá ser modificada polo profesor, tanto en función das
características do seu grupo-clase, como do propio calendario escolar:
-

Suxerimos para o primeiro trimestre, que é máis longo, o estudo de dúas unidades e
media; pero en certas clases, os alumnos poderán ir máis rápido (se estudaron algo de
francés en Primaria, p. ex.); e noutras máis lento, se o profesor ten principiantes
absolutos e se prefire abordar o idioma con máis pausa ao principio (deténdose máis
na unidade 0 de «sensibilización» ou/e incorporando elementos externos ao método,
p. ex.).

-

Tamén se poderá adaptar, en función da duración do segundo trimestre, que varía dun
curso a outro, segundo a data da Semana Santa e das vacacións.

-

Se se adiantase sobre a programación proposta para o terceiro trimestre, poderá optar
por desenvolver un proxecto centrado na lectura e a organización dun día da lectura,
como o que propón o PLAN LECTOR DE EVASIÓN.

Por outra banda, a diferenza de dúas horas que contemplamos para cada unidade reflicte a
nosa consciencia de que, como calquera método, PARACHUTE reparte os puntos menos
alcanzables da lingua ao longo de todo o programa, sen concentrar as dificultades; pero
sempre pode haber unhas categorías gramaticais, unhas competencias, que presenten unhas
determinadas complicacións, en que haberá que insistir especialmente.
Así pois, o profesor pode elixir o número de sesións para cada unidade, segundo o perfil dos
seus alumnos e do seu rendemento.
Finalmente, teranse en conta o tempo que é necesario dedicar aos repasos e á corrección das
probas; eses períodos deben estar comprendidos nas horas «restantes» para alcanzar o total
das 70 horas proxectadas para o ano escolar.
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6. FERRAMENTAS PARA A AVALIACIÓN
6.1 Distintos formatos segundo as estratexias
Como vimos detalladamente no punto 3 desta programación, as estratexias de avaliación son
diversas e PARACHUTE responde ofrecendo as ferramentas correspondentes.
AVALIACIÓN
INICIAL

LIBRO DO
ALUMNO

Unidade 0

CADERNO DE
EXERCICIOS

LIBRO DO
PROFESOR

Unidade 0

OUTROS

«PLUS»:
Diagnostic: tests
de niveau

AVALIACIÓN
FORMATIVA
«Je joue et je
révise»

«Bilan écrit»

«Bilan oral»

(Ao final de
cada unidade)

(Ao final de
cada unidade)

«Cartes
mentais»

«Moi et les
autres»
(Despois da
tarefa final de
cada unidade)

(Un mapa por
unidade)

Criterios de
observación
para cada
actividade

Xerador de
avaliacións:
banco de
actividades

Programación
didáctica de
aula: criterios de
avaliación e
estándares de
aprendizaxe
para cada
actividade

AVALIACIÓN
SUMATIVA
«Vers le DELF:
J'évalue mes
compétences»

Xerador de
avaliacións:
avaliacións por
competencias
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6.2 Avaliación das destrezas: indicadores de logro
Para axudar o profesor a cualificar a avaliación dos niveis de desempeño competenciais
alcanzados polo alumnado, propomos nesta programación os indicadores de logro, para as
catro competencias.
Estes indicadores de logro inclúen rangos dirixidos á avaliación de desempeños, que teñen en
conta o principio de atención á diversidade.
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FRANCÉS ESO 2º CICLO

BLOQUE 1: Comprensión de textos orais
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1. Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e comunicados
breves e articulados de maneira
lenta e clara (p. ex. en estacións ou
aeroportos), sempre que as
condicións acústicas sexan boas e o
son non estea distorsionado.
2. Entende os puntos principais do
que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas (p.
ex. en hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de lecer ou
centros de estudos).
3. Comprende, nunha conversación
informal en que participa,
descricións, narracións e opinións
formuladas en termos sinxelos
sobre asuntos prácticos da vida
diaria e sobre aspectos xerais de
temas do seu interese, cando se lle
fala con claridade, amodo e
directamente, e se o interlocutor
está disposto a repetir ou
reformular o devandito.
4. Comprende, nunha conversación
formal en que participa (p. ex. nun
centro de estudos), preguntas
sinxelas sobre asuntos persoais ou
educativos, sempre que poida

cc
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L

CC
L

INDICADORES DE LOGRO
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e
comunicados breves e articulados
de maneira lenta e clara con
dificultade e con necesidade de
repeticións e con apoio xestual.

Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e comunicados
breves e articulados de maneira
lenta e clara co algunha dificultade
e con necesidade de repeticións.

Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e comunicados
breves e articulados de maneira
lenta e clara sen ningunha
dificultade e con necesidade de
repeticións.

Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e
comunicados breves e articulados
de maneira lenta e clara sen
ningunha dificultade e sen
necesidade de repeticións.

Entende os puntos principais do
que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas con
bastante dificultade e con
necesidade de repeticións e con
apoio xestual.

Entende os puntos principais do
que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas con
apoio visual e con necesidade de
repetición.

Entende os puntos principais do
que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas con
apoio visual sen necesidade de
repetición.

Entende os puntos principais do
que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas sen
necesidade de repetición.

Ten dificultade en identificar as
ideas principais nunha
conversación informal con apoio
visual, xestos e con necesidade de
repetición.

Identifica as ideas principais nunha
conversación informal con apoio
visual, xestos e con necesidade de
repetición.

Identifica as ideas principais nunha
conversación informal con apoio
visual e xestos, sen necesidade de
repetición.

Identifica as ideas principais
nunha conversación informal sen
apoio visual nin xestos.

Ten dificultade en identificar as
ideas principais nunha
conversación formal con apoio
visual, xestos e con necesidade de
repetición.

Identifica as ideas principais nunha
conversación formal con apoio
visual, xestos e con necesidade de
repetición.

Identifica as ideas principais nunha
conversación formal con apoio
visual e xestos, sen necesidade de
repetición.

Identifica as ideas principais
nunha conversación formal sen
apoio visual nin xestos.

CCL
-CAA

CAA

BLOQUE 2: Produción de textos orais: expresión e interacción
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1. Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión
escrito, sobre aspectos concretos
de temas xerais ou relacionados
con aspectos básicos dos seus
estudos, e responde a preguntas
breves e sinxelas dos oíntes sobre
o contido das mesmas se se
articulan clara e lentamente.
2. Desenvólvese coa eficacia
suficiente en xestións e
transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o transporte,
as compras e o lecer, seguindo
normas de cortesía básicas (saúdo
e tratamento).
3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara ou
por teléfono ou outros medios
técnicos, en que establece
contacto social, intercambia

C
C
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INDICADORES DE LOGRO
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Fai presentacións breves e ensaiadas,
seguindo un guión escrito, e
responde a preguntas breves e
sinxelas dos oíntes sobre o contido
das mesmas dunha maneira pouco
clara, con algunhas pausas, con
necesidade de repeticións e sen
apoio de xestos.

Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión
escrito, e responde a preguntas
breves e sinxelas dos oíntes
sobre o contido das mesmas
dunha maneira clara, con
algunhas pausas, con
necesidade de repeticións e
sen apoio de xestos.

Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión
escrito, e responde a preguntas
breves e sinxelas dos oíntes
sobre o contido das mesmas
dunha maneira clara, con
algunhas pausas, sen
necesidade de repeticións e
con apoio de xestos.

Fai presentacións breves e ensaiadas,
seguindo un guión escrito, e responde a
preguntas breves e sinxelas dos oíntes
sobre o contido das mesmas dunha
maneira clara utilizando expresións
previamente traballadas e apoiándose
en xestos.

Desenvólvese con dificultade en
xestións e transaccións cotiás, dunha
maneira pouco clara, con algunhas
pausas, con necesidade de
repeticións e sen apoio de xestos.

Participa en interaccións
sinxelas aparecendo nelas
numerosos aspectos
sociolingüísticos básicos
comparando coa cultura
francesa dunha maneira clara,
con algunhas pausas, con
necesidade de repeticións e
sen apoio de xestos.

Participa en interaccións
sinxelas aparecendo nelas
numerosos aspectos
sociolingüísticos básicos
comparando coa cultura
francesa dunha maneira clara,
con algunhas pausas, sen
necesidade de repeticións e
con apoio de xestos.

Participa en interaccións sinxelas
aparecendo nelas numerosos aspectos
sociolingüísticos básicos comparando
coa cultura francesa dunha maneira
clara utilizando expresións previamente
traballadas e apoiándose en xestos.

Participa en conversacións cara a
cara con algunha dificultade na
comprensión e con problemas no uso
de patróns sonoros, rítmicos e de
entoación adecuados.

Participa en conversacións cara
a cara con algunha dificultade
na comprensión, pero cun uso
de patróns sonoros, rítmicos e
de entoación adecuados.

Participa en conversacións cara
a cara dunha maneira
comprensible con patróns
sonoros, rítmicos e de
entoación adecuados.

Participa en conversacións cara a cara
dunha maneira totalmente
comprensible con correctos patróns
sonoros, rítmicos e de entoación.

información e expresa opinións de
maneira sinxela e breve, fai
invitacións e ofrecementos, pide e
ofrece cousas, pide e dá
indicacións ou instrucións, ou
discute os pasos que hai que seguir
para realizar unha actividade
conxunta.
4. Desenvólvese de maneira simple
nunha conversación formal ou
entrevista (p. ex. para realizar un
curso de verán), achegando a
información necesaria, expresando
de maneira sinxela as súas opinións
sobre temas habituais, e
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de
maneira lenta e clara, sempre que
poida pedir que se lle repitan os
puntos clave se o necesita.

Desenvólvese con dificultade nunha
conversación formal ou entrevista
dunha maneira pouco clara, con
algunhas pausas, con necesidade de
repeticións e sen apoio de xestos.

CLC
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Desenvólvese nunha
conversación formal ou
entrevista dunha maneira
clara, con algunhas pausas, con
necesidade de repeticións e
sen apoio de xestos.

Desenvólvese con dificultade
nunha conversación formal ou
entrevista dunha maneira
clara, con algunhas pausas, sen
necesidade de repeticións e
con apoio de xestos.

Desenvólvese con dificultade nunha
conversación formal ou entrevista
dunha maneira clara utilizando
expresións previamente traballadas e
apoiándose en xestos.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLE

1. Identifica, coa axuda da imaxe,
instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. ex. unha
máquina expendedora), así como
instrucións claras para a realización
de actividades e normas de
seguridade básicas (p. ex. nun
centro de estudos).
2. Comprende correspondencia
persoal sinxela en calquera
formato en que se fala dun
mesmo; se describen persoas,
obxectos, lugares e actividades; se
narran acontecementos pasados, e
se expresan de maneira sinxela
sentimentos, desexos e plans, e
opinións sobre temas xerais,
coñecidos ou do seu interese.
3. Entende a idea xeral de
correspondencia formal en que se
informa sobre asuntos do seu

C
C

INDICADORES DE LOGRO
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Identifica con dificultade
instrucións xerais, coa axuda da
imaxe.

Identifica, coa axuda da imaxe,
instrucións xerais.

Identifica, sen ningunha
dificultade, instrucións xerais coa
axuda da imaxe.

Identifica, sen apoio de imaxes,
instrucións xerais.

Identifica con dificultade a función
comunicativa de correspondencia
persoal sinxela en calquera
formato recoñecendo palabras, en
textos escritos breves e sinxelos de
temas familiares ou da súa
contorna.

Identifica a función comunicativa de
correspondencia persoal sinxela en
calquera formato recoñecendo
palabras en textos escritos breves e
sinxelos de temas familiares ou da
súa contorna.

Identifica a función comunicativa
e comprende correspondencia
persoal sinxela en calquera
formato recoñecendo palabras e
frases en textos escritos breves e
sinxelos de temas familiares ou
da súa contorna.

Identifica a función comunicativa e
comprende sen ningunha dificultade
correspondencia persoal sinxela en
calquera formato recoñecendo palabras
e frases en textos escritos breves e
sinxelos de temas familiares ou da súa
contorna.

Identifica con dificultade a función
comunicativa de correspondencia
formal sinxela en calquera formato
recoñecendo palabras, en textos
escritos breves e sinxelos de temas

Identifica a función comunicativa
de correspondencia formal sinxela
en calquera formato recoñecendo
palabras en textos escritos breves e
sinxelos de temas familiares ou da

Identifica a función comunicativa
de correspondencia formal
sinxela en calquera formato
recoñecendo palabras en textos
escritos breves e sinxelos de

Identifica a función comunicativa de
correspondencia formal sinxela en
calquera formato recoñecendo palabras
en textos escritos breves e sinxelos de
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interese no contexto persoal ou
educativo (p. ex. sobre un curso de
verán).

4. Capta o sentido xeral e algúns
detalles importantes de textos
xornalísticos moi breves en
calquera soporte e sobre temas
xerais ou do seu interese se os
números, os nomes, as ilustracións
e os títulos constitúen gran parte
da mensaxe.

5. Entende información específica
esencial en páxinas web e outros
materiais de referencia ou consulta
claramente estruturados sobre
temas relativos a asuntos do seu
interese (p. ex. sobre unha cidade),
sempre que poida reler as seccións
difíciles.

CAACS
C

familiares ou da súa contorna.

súa contorna.

temas familiares ou da súa
contorna.

temas familiares ou da súa contorna.

Recoñece con moitas dificultades
palabras e frases de textos
xornalísticos moi breves tanto en
soporte dixital como impreso con
moita axuda visual e contextual
para identificar o sentido global e o
tema.

Recoñece con pouca dificultade
palabras e frases de textos
xornalísticos moi breves tanto en
soporte dixital como impreso con
bastante axuda visual e contextual
para identificar o sentido global e o
tema.

Recoñece con pouca dificultade
palabras e frases de textos
xornalísticos moi breves tanto en
soporte dixital como impreso con
pouca axuda visual e contextual
para identificar o sentido global e
o tema.

Recoñece sen ningunha dificultade
palabras e frases de textos xornalísticos
moi breves tanto en soporte dixital
como impreso con pouca axuda visual e
contextual para identificar o sentido
global e o tema.

Identifica con bastante dificultade
palabras e frases en páxinas web e
outros materiais de referencia ou
consulta claramente estruturados
sobre temas familiares para a
comprensión do sentido global e
información esencial do texto.

Entende con dificultade
información específica esencial en
páxinas web e outros materiais de
referencia ou consulta claramente
estruturados para a comprensión
do sentido global e información
esencial do texto.

Identifica con pouca dificultade
información específica esencial
en páxinas web e outros
materiais de referencia ou
consulta claramente estruturados
para a comprensión do sentido
global e información esencial do
texto.

Identifica sen ningunha dificultade
información específica esencial en
páxinas web e outros materiais de
referencia ou consulta claramente
estruturados para a comprensión do
sentido global e información esencial do
texto.
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BLOQUE 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

C
C

INDICADORES DE LOGRO
En vías de
adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

1.
Completa
un
cuestionario
sinxelo
con
información
persoal básica e relativa
aos seus intereses ou
afeccións (p. ex. para
asociarse a un club
internacional
de
mozos).

CCL
CAA

Completa un
cuestionario
sinxelo con
información
persoal básica e
relativa aos seus
intereses ou
afeccións
marcando con
moita dificultade
os datos ou outro
tipo de
información
persoal.

Completa un
cuestionario
sinxelo con
información
persoal básica e
relativa aos seus
intereses ou
afeccións
marcando con
algunha dificultade
os datos ou outro
tipo de
información
persoal.

Completa un
cuestionario
sinxelo con
información
persoal básica e
relativa aos seus
intereses ou
afeccións
marcando sen
dificultade os
datos ou outro
tipo de
información
persoal.

Completa un
cuestionario
sinxelo con
información
persoal básica e
relativa aos seus
intereses ou
afeccións
marcando case na
súa totalidade os
datos ou outro
tipo de
información
persoal.

2. Escribe notas e
mensaxes (SMS,
WhatsApp, Twitter), en
que fai comentarios
moi breves ou dá
instrucións e
indicacións
relacionadas con
actividades e situacións
da vida cotiá e do seu
interese, respectando
as convencións e
normas de cortesía e de
etiqueta máis
importantes.

CCL
CD

Escribe con moita
dificultade notas e
mensaxes (SMS,
WhatsApp,
Twitter), en que
realiza
comentarios moi
breves ou dá
instrucións e
indicacións
utilizando poucas
das estruturas
dadas.

Escribe notas e
mensaxes (SMS,
WhatsApp,
Twitter), en que
realiza
comentarios moi
breves ou dá
instrucións e
indicacións
utilizando con
algunha dificultade
as estruturas
dadas.

Escribe notas e
mensaxes (SMS,
WhatsApp,
Twitter), en que
realiza
comentarios moi
breves ou dá
instrucións e
indicacións
utilizando as
estruturas dadas.

Escribe sen
dificultade notas e
mensaxes (SMS,
WhatsApp,
Twitter), en que
realiza
comentarios moi
breves ou dá
instrucións e
indicacións
utilizando na súa
totalidade as
estruturas dadas.

3. Escribe
correspondencia
persoal breve en que se
establece e mantén o
contacto social (p. ex.
con amigos noutros
países), se intercambia
información, se
describen en termos
sinxelos sucesos
importantes e
experiencias persoais, e
se fan e aceptan
ofrecementos e

CC
L
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Escribe a partir
dun modelo
correspondencia
persoal breve con
moita dificultade.

Escribe a partir
dun modelo
correspondencia
persoal breve
utilizando un
léxico adecuado,
pero con
dificultade.

Escribe a partir
dun modelo
correspondencia
persoal breve
utilizando un
léxico adecuado.

Escribe a partir
dun modelo
correspondencia
persoal breve sen
dificultade e
utilizando un
repertorio de
léxico adecuado
case na súa
totalidade.

CS
C
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suxestións (p. ex.
cancelar, confirmar ou
modificar unha
invitación ou uns
plans).

4.
Escribe
correspondencia formal
moi básica e breve,
dirixida a institucións
públicas ou privadas ou
entidades comerciais,
fundamentalmente
para
solicitar
información, e observa
as convencións formais
e normas de cortesía
básicas deste tipo de
textos.

CC
L
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Escribe a partir
dun modelo
correspondencia
formal moi básica
e breve con moita
dificultade.

Escribe a partir
dun modelo
correspondencia
formal moi básica
e breve utilizando
un léxico
adecuado, pero
con dificultade.

Escribe a partir
dun modelo
correspondencia
formal moi básica
e breve utilizando
un léxico
adecuado.

Escribe a partir
dun modelo
correspondencia
formal moi básica
e breve sen
dificultade e
utilizando un
repertorio de
léxico adecuado
case na súa
totalidade.
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1. PRESENTACIÓN DO PROXECTO
1.1. PERFIL DO CENTRO

DATOS DO CENTRO
Centro

IES VIÓS

Dirección: rúa A Poceira, 8
CP: 15318

Teléfono:

Localidade: Abegondo
Fax:

Provincia: A Coruña

e-mail de contacto:

PERFIL:
Alumnos que cursaron tres anos de francés

DEPARTAMENTO DE LINGUA ESTRANXEIRA:

María Elena Fernández Rama

RECURSOS DISPOÑIBLES:
Cánon de proxección e ordenador de uso docente na aula

1.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESCOLARES E COMPLEMENTARIAS
Posibilidade de asistir a una representación teatral en francés.
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Con todo, no proxecto PARACHUTE recoméndanse polo menos tres plans de interese
pedagóxico fundamental.

1.2.1. Medidas previstas para estimular o interese e o hábito da lectura e da
comprensión escrita e oral: O Plan lector de Santillana Français
Dentro da competencia clave lingüística, a comprensión de textos escritos non debería
limitarse á lectura dos textos proporcionados polo método, nin tampouco aos textos que o
método convida a buscar a modo de documentación. A lectura de textos máis extensos, de
obras creadas para fomentar o pracer de ler debe formar parte da aprendizaxe: por unha
banda, ler "historias" permitirá aos alumnos comprobar que o aprendido ten un sentido real,
fóra da aula e motivaraos. E por outro, comprobarán que a lingua estranxeira non só é útil,
senón que pode ser fonte de goce.
No primeiro trimestre e dependendo do nivel poderán comezar con algunha lectura do nivel
A2 que non lesen o curso anterior para repasar os contidos do ano anterior.
Novelas de ficción: A veste noire, Un soir au cirque, Le piège était presque parfait, On a voei
Mona Lisa.
Novelas francesas adaptadas: Le comte de Monte-Cristo, le tartuffe, Vingt mille lieues sous les
mers.
No segundo e terceiro trimestre poderán comezar cunha lectura do nivel A2+ / B1:
Le troisième œil, Le cœur entre les dents, Photos de nuit, L'inondation

1.2.2. Plan de Reforzo e Recuperación
O segundo plan recomendable é o relacionado coa avaliación continua e formativa. En
calquera momento da aprendizaxe, antes de que se enquiste calquera posible problema e polo
menos despois de cada avaliación, os alumnos deberían de seguir un plan de reforzo das súas
competencias, de "remediación" dos seus puntos débiles: éste poderase construír, a nivel
individual ou colectivo, a partir do BANCO DE ACTIVIDADES contido no XERADOR DE
AVALIACIÓNS.

1.2.3. Plan para a Diversidade
Independentemente de que certos alumnos da clase experimenten dificultades, e de que
outros se poidan adaptar a un ritmo máis sostido, é recomendable propor á clase (ou a parte
da clase) actividades diferentes. Para dinamizar o grupo e ampliar horizontes, recalcamos o
interese de:
-

Os vídeos que están incrustados na VERSIÓN DIXITAL de PARACHUTE.

-

Os recursos adicionais:
o

BANCO DE IMAXES DIXITAIS, para facer mil xogos ou actividades creativas
baseadas no vocabulario;

o

XOGOS PARA TBI, para repasar de maneira lúdica os contidos de vocabulario e
gramática;
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o

CANCIÓNS TRADICIONAIS, con karaoke, para traballar a fonética e compartir
cos nenos franceses un legado sociocultural imprescindible;

o

FICHAS INTERDISCIPLINARES, para ver como se pode descubrir temas doutras
materias en francés.
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1.3. O MATERIAL PEDAGÓXICO SELECCIONADO
PARACHUTE é un método de francés organizado en 4 niveis destinado a alumnos de
secundaria, debutantes ou falsos debutantes se éstos comezaron a súa aprendizaxe durante a
última etapa de primaria. É apropiado para desenvolver un programa de ensino aprendizaxe
para os alumnos da ESO, de acordo coas especificacións da LOMCE.
PARACHUTE propón unha distribución dos contidos que cobre arredor de 70 horas por nivel.
O primeiro nivel do método ten como obxectivo a adquisición do nivel A1 fixado polo Marco
europeo común de referencia; nivel que poderá ser obxectivamente certificado polo DELF A1.
PARACHUTE 2 e 3 permitirán adquirir os coñecementos correspondentes ao nivel A2.
PARACHUTE 4 profundará nestes contidos e permitirá comezar a adquirir os contidos que se
corresponden co nivel B1.

2. REFERENCIAS: CURRÍCULO E MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA AS
LINGUAS
A Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa define currículo como a regulación dos
elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das
ensinanzas. Especifica ademais que estará integrado polos seguintes elementos: obxectivos,
competencias, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables e
metodoloxía didáctica.
2.1. OBXECTIVOS CICLO E CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Os obxectivos expostos para o primeiro ciclo da ESO na área de Segunda lingua estranxeira
tradúcense nun currículo básico que, integrando todos os aspectos que conforman a
comunicación lingüística, se estrutura en catro bloques correspondentes ás distintas
actividades da lingua, tal como estas se describen no MCER: comprensión e produción
(expresión e interacción) de textos orais e escritos.
Os contidos previstos concrétanse en criterios de avaliación, que son referentes específicos
para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o
alumnado debe lograr, tanto en coñecementos como en competencias; responden ao que se
quere conseguir en cada materia.
No relativo á competencia comunicativa, que constitúe o corazón da materia SEGUNDA
LINGUA ESTRANXEIRA, os criterios de avaliación para o 2.º ciclo da ESO (BOE de 3 de xaneiro
de 2015) son os seguintes:

Bloque 1. Comprensión de textos orais
Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos
orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados
a velocidade lenta ou media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre
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asuntos cotiáns en situacións habituais ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese
nos ámbitos persoal, público, e educativo, sempre que as condicións acústicas non
distorsionen a mensaxe e se poida volver a escoitar.
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a
información esencial, os puntos e as ideas principais ou os detalles relevantes do texto.
Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer), condicións de vida
e contorna, relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro educativo,
nas institucións), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz, contacto visual), e
convencións sociais (costumes, tradicións).
Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos
seus expoñentes máis comúns, así como os patróns discursivos de uso frecuente relativos á
organización textual (introdución do tema, desenvolvemento e cambio temático, e peche
textual).
Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto, os coñecementos sobre os constituíntes e a
organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así
como os seus significados asociados (p. e. estrutura interrogativa para facer unha suxestión).
Recoñecer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados
cos propios intereses, estudos e ocupacións, e inferir do contexto e do cotexto, con apoio
visual, os significados de palabras e expresións de uso menos frecuente ou máis específico.
Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e recoñecer os
significados e as intencións comunicativas xerais relacionados.

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción
Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono
ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se
dá, solicita e intercambia información sobre temas de importancia na vida cotiá e asuntos
coñecidos ou de interese persoal, educativo ou ocupacional, e se xustifican brevemente os
motivos de determinadas accións e plans, aínda que ás veces haxa interrupcións ou
vacilacións, resulten evidentes as pausas e a reformulación para organizar o discurso e
seleccionar expresións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás veces que se lle repita
o que se dixo.
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais monolóxicos
ou dialóxicos breves e de estrutura simple e clara, utilizando, entre outros, procedementos
como a adaptación da mensaxe a patróns da primeira lingua ou outras, ou o uso de elementos
léxicos aproximados se non se dispón doutros máis precisos.
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Incorporar á produción do texto oral monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais
e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e
convencións sociais, actuando coa debida propiedade e respectando as normas de cortesía
máis importantes nos contextos respectivos.
Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes
máis comúns das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis frecuente para
organizar o texto de maneira sinxela coa suficiente cohesión interna e coherencia con respecto
ao contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso habitual, e
empregar para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante axustados ao contexto e á
intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais de uso moi frecuente).
Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opinións e
puntos de vista breves, simples e directos en situacións habituais e cotiás, aínda que en
situacións menos correntes haxa que adaptar a mensaxe.
Pronunciar e entoar de maneira clara e intelixible, aínda que ás veces resulte evidente o
acento estranxeiro, ou se cometan erros de pronuncia que non interrompan a comunicación, e
os interlocutores teñan que solicitar repeticións de cando en vez.
Manexar frases curtas, grupos de palabras e fórmulas para desenvolverse de maneira
suficiente en breves intercambios en situacións habituais e cotiás, interrompendo en ocasións
o discurso para buscar expresións, articular palabras menos frecuentes e reparar a
comunicación en situacións menos comúns.
Interactuar de maneira sinxela en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas
ou xestos simples para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa en gran
medida da actuación do interlocutor.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e os detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves e ben estruturados escritos
nun rexistro formal ou neutro, que traten de asuntos cotiáns, de temas de interese ou
relevantes para os propios estudos e ocupacións, e que conteñan estruturas sinxelas e un
léxico de uso común.
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a
información esencial, os puntos e as ideas principais ou os detalles relevantes do texto.
Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, incluídas
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manifestacións artísticas como a música ou o cinema), condicións de vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro educativo, nas institucións), e
convencións sociais (costumes, tradicións).
Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos
seus expoñentes máis comúns, así como os patróns discursivos de uso frecuente relativos á
organización textual (introdución do tema, desenvolvemento e cambio temático, e peche
textual).
Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto, os constituíntes e a organización de estruturas
sintácticas de uso frecuente na comunicación escrita, así como os seus significados asociados
(p. e. estrutura interrogativa para facer unha suxestión).
Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou
relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e inferir do contexto e do cotexto,
con apoio visual, os significados de palabras e expresións de uso menos frecuente ou máis
específico.
Recoñecer as principais convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como as
abreviaturas e os símbolos de uso común (p. e. ☢, %, ☑), e os seus significados asociados.

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción
Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre
temas cotiáns ou do propio interese, nun rexistro formal ou neutro utilizando adecuadamente
os recursos básicos de cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de puntuación
máis comúns, cun control razoable de expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso
frecuente.
Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de
texto.
Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e convencións sociais,
respectando as normas de cortesía e da netiqueta máis importantes nos contextos respectivos.
Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes
máis comúns das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis frecuente para
organizar o texto escrito de maneira sinxela coa suficiente cohesión interna e coherencia con
respecto ao contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso habitual, e
empregar para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante axustados ao contexto e á
intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e marcadores discursivos moi frecuentes).
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Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opinións
e puntos de vista breves, simples e directos en situacións habituais e cotiás, aínda que en
situacións menos correntes e sobre temas menos coñecidos haxa que adaptar a mensaxe.
Coñecer e aplicar, de maneira adecuada para facerse comprensible case sempre, os signos de
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras ortográficas básicas (p. e. o uso de
maiúsculas e minúsculas, ou a separación de palabras ao final de liña), así como as
convencións ortográficas máis habituais na redacción de textos en soporte electrónico.
2.2. COMPETENCIAS CLAVE
A LOMCE lembra que o Consello Europeo reunido en Barcelona en 2002 recolle entre as súas
conclusións a necesidade de coordinar esforzos en pos dunha economía competitiva baseada
no coñecemento, e insta aos Estados membros da Unión Europea a desenvolver accións
educativas conducentes á mellora do dominio das competencias clave, en particular mediante
o ensino de polo menos dúas linguas estranxeiras desde unha idade moi temperá. No mesmo
sentido, e en relación coa aprendizaxe ao longo da vida, o Consello de Europa sinala que a
finalidade da educación lingüística no mundo de hoxe non debe ser tanto o dominio dunha ou
máis linguas segundas tomadas aisladamente como o desenvolvemento dun perfil plurilingüe
e intercultural integrado por competencias diversas en distintas linguas e a diferentes niveis,
en función dos intereses e das necesidades cambiantes do individuo. Así, para fomentar e
facilitar a construción dun repertorio plurilingüe e intercultural, os currículos das etapas de
ESO e de Bacharelato inclúen, con carácter específico, a materia de Segunda Lingua
Estranxeira. Seguindo o sistema descritivo do Marco Común Europeo de Referencia para as
Linguas (MCERL), o currículo de Segunda Lingua Estranxeira correspondente a estas etapas
recolle os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables que articularán a
materia, co fin de que o alumnado poida desenvolver no segundo idioma que escollese, en
sinerxía cos ensinos da segunda lingua estranxeira na etapa de Educación Primaria, as
competencias clave que lle permitan desenvolverse no devandito idioma con sinxeleza, pero
con suficiencia, nas situacións máis habituais en que poida atoparse nos ámbitos persoal,
público, educativo e ocupacional.
De modo que a competencia de comunicación en lingua estranxeira é de seu unha
competencia clave.
Pero, pola súa propia natureza, a materia de lingua estranxeira permite de maneira
transversal, axudar ao desenvolvemento das demais competencias clave e contribuír ao
desenvolvemento dos alumnos e das alumnas como persoas, estudantes, cidadáns e
profesionais. As competencias garantirán a aprendizaxe ao longo de toda a vida das persoas,
cuxo proceso non debe deterse nas etapas obrigatorias da súa educación.
Segundo a recomendación do Parlamento Europeo e do Consello do 18 de decembro de 2006
sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, identificáronse as seguintes
competencias:
Comunicación lingüística
"A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa dentro de
prácticas sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través
de textos en múltiples modalidades, formatos e soportes. Con distinto nivel de dominio e
formalización especialmente en lingua escrita, esta competencia significa, no caso das linguas
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estranxeiras, poder comunicarse nalgunha delas e así enriquecer as relacións sociais e
desenvolverse en contextos distintos ao propio. Igualmente, favorécese o acceso a máis e
diversas fontes de información, comunicación e aprendizaxe."
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
"A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inducen e
fortalecen algúns aspectos esenciais da formación das persoas que resultan fundamentais para
a vida. Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é
determinante, a consecución e sustentabilidade do benestar social esixe condutas e toma de
decisións persoais estreitamente vinculadas á capacidade crítica e á visión razoada e razoable
das persoas. A iso contribúen a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía: a) A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento
matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no
seu contexto. A competencia matemática require de coñecementos sobre os números, as
medidas e as estruturas, así como das operacións e as representacións matemáticas, e a
comprensión dos termos e conceptos matemáticos.
As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un
achegamento ao mundo físico e á interacción responsable con el desde accións, tanto
individuais como colectivas, orientadas á conservación e mellora do medio natural, decisivas
para a protección e o mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas
competencias contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico, pois inclúen a
aplicación dos métodos propios da racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas, que
conducen á adquisición de coñecementos, ao contraste de ideas e á aplicación dos
descubrimentos ao benestar social. As competencias en ciencia e tecnoloxía capacitan a
cidadáns responsables e respectuosos que desenvolven xuízos críticos sobre os feitos
científicos e tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos pasados e actuais. Estas
competencias han de capacitar, basicamente, para identificar, expor e resolver situacións da
vida cotiá -persoal e social- analogamente a como se actúa fronte aos retos e problemas
propios da actividades científicas e tecnolóxicas."
Competencia dixital
"A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da
información e a comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a
empleabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e a participación na
sociedade. Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as
novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto novo de
coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nunha
contorna dixital. Require de coñecementos relacionados coa linguaxe específica básica:
textual, numérica, icónica, visual, gráfica e sonora, así como as súas pautas de decodificación e
transferencia. Isto leva o coñecemento das principais aplicacións informáticas. Supón tamén
ao acceso ás fontes e o procesamiento da información; e o coñecemento dos dereitos e das
liberdades que asisten ás persoas no mundo dixital."
Aprender a aprender
"A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se
produce ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e
informais. Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na
aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a capacidade para motivarse por aprender. Esta
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motivación depende de que se xere a curiosidade e a necesidade de aprender, de que o
estudante se senta protagonista do proceso e do resultado da súa aprendizaxe e, finalmente,
de que chegue a alcanzar as metas de aprendizaxe propostas e, con iso, que se produza nel
unha percepción de auto-eficacia. Todo o anterior contribúe a motivarlle para abordar futuras
tarefas de aprendizaxe. En segundo lugar, en canto á organización e xestión da aprendizaxe, a
competencia de aprender a aprender require coñecer e controlar os propios procesos de
aprendizaxe para axustalos aos tempos e ás demandas das tarefas e actividades que conducen
á aprendizaxe. A competencia de aprender a aprender desemboca nunha aprendizaxe cada vez
máis eficaz e autónoma."
Competencias sociais e cívicas
"As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e a capacidade para utilizar os
coñecementos e as actitudes sobre a sociedade, entendida desde as diferentes perspectivas,
na súa concepción dinámica, cambiante e complexa, para interpretar fenómenos e problemas
sociais en contextos cada vez máis diversificados; para elaborar respostas, tomar decisións e
resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos conforme a normas
baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. Ademais de incluír accións a un
nivel máis próximo e mediato ao individuo como parte dunha implicación cívica e social.
Trátase, por tanto, de axuntar o interese por profundar e garantir a participación no
funcionamento democrático da sociedade, tanto no ámbito público como privado, e preparar
ás persoas para exercer a cidadanía democrática e participar plenamente na vida cívica e social
grazas ao coñecemento de conceptos e estruturas sociais e políticas e ao compromiso de
participación activa e democrática."
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
"A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de
transformar as ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou
resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, as destrezas ou as habilidades e
as actitudes necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. Esta
competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral en que se
desenvolven as persoas, permitíndolles o desenvolvemento das súas actividades e o
aproveitamento de novas oportunidades. Constitúe igualmente o cimento doutras
capacidades e coñecementos máis específicos, e inclúe a conciencia dos valores éticos
relacionados. A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros
cidadáns emprendedores, contribuíndo así á cultura do emprendemento. Neste sentido, a súa
formación debe incluír coñecementos e destrezas relacionados coas oportunidades de carreira
e o mundo do traballo, a educación económica e financeira ou o coñecemento da organización
e os procesos empresariais, así como o desenvolvemento de actitudes que leven un cambio de
mentalidade que favoreza a iniciativa emprendedora, a capacidade de pensar de forma
creativa, de xestionar o risco e de manexar a incerteza."
Sensibilidade e expresións culturais
"A competencia en sensibilidade e expresión cultural implica coñecer, comprender, apreciar e
valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións
culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas
como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. Esta competencia incorpora tamén un
compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao dominio daquelas
capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder utilizalas
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como medio de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese
pola participación na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e
artístico, tanto da propia comunidade como doutras comunidades."
2.3. METODOLOXÍA
O currículo básico proposto pola LOMCE, que recolle as recomendacións do MARCO COMÚN
EUROPEO DE REFERENCIA PARA AS LINGUAS, está orientado á acción, é dicir, a desenvolver no
alumnado a capacidade de integrar e de pór en xogo as actitudes, os coñecementos e as
destrezas que lle permitan comunicarse en situacións específicas no mundo real. Esta
capacidade para a comunicación efectiva en contextos reais supón, en primeiro lugar,
considerar a lingua como algo que se fai e que se aprende a facer, antes que como algo que se
estuda e simplemente se sabe. A comunicación no mundo real require, así mesmo, abordar a
aprendizaxe, o ensino e a avaliación a partir do texto como unha unidade, en que se
materializan conxuntamente todos os aspectos que nunha análise máis teórica da lingua
adoitan tratarse por separado e como compoñentes illados. Sen que o enfoque orientado á
acción desatenda en ningún momento a análise, o estudo e a práctica das distintas
competencias que capacitarán ao alumnado para construír e decodificar textos, non debe
esquecerse que son as actividades de comprensión e produción dos devanditos textos, en
determinados contextos, o que constitúe a acción comunicativa lingüística real. Por todo iso, e
para que o alumnado poida facer un uso da lingua que responda eficazmente ao reto
comunicativo, é conveniente que tanto a análise e a reflexión sobre a lingua como o seu
estudo e a súa práctica se deriven do que o texto oral ou escrito demande en cada caso, e que
tanto o traballo realizado na aula como na aprendizaxe autónoma teñan como referencia os
textos que os alumnos haberán de ser capaces de comprender e de producir, de maneira que
as accións pedagóxicas e as tarefas de aprendizaxe, aínda sendo diversas e motivadoras, teñan
sempre como característica común a contribución á consecución dos obxectivos específicos
que establecen os estándares de aprendizaxe avaliables para cada conxunto de actividades
lingüísticas na etapa respectiva.
2.4. AVALIACIÓN
A avaliación está no corazón do currículo proposto pola LOMCE, como se desprende da propia
tipificación dos contidos: cada un dos catro bloques de contidos comprende, para cada
conxunto de actividades, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables
entre os que existe unha relación non unívoca debido á especial natureza da actividade
lingüística; isto supón que, para avaliar o grao de adquisición das diversas competencias
necesarias para levar a cabo as accións recollidas en cada un dos estándares de aprendizaxe,
haberán de aplicarse todos e cada un dos criterios de avaliación descritos para a actividade
correspondente; á súa vez, dos estándares de aprendizaxe haberán de derivarse os
correspondentes contidos competenciais (estratéxicos, socioculturais e sociolingüísticos,
funcionais, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonolóxicos, e ortográficos) cuxo grao de
consecución avaliarase aplicando os criterios respectivos.
A LOMCE, no seu artigo 2, define os estándares de aprendizaxe avaliables como concrecións
dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados das aprendizaxes e concretan
mediante accións o que o alumno debe saber e saber facer en cada materia. Deben permitir
graduar o rendemento ou logro alcanzado. Teñen que ser observables, medibles e avaliables
xa que contribúen e facilitan o deseño de probas estandarizadas e comparables.
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3. PROPOSTACURRICULAR CON PARACHUTE 4
3.1. DESCRICIÓN DO MATERIAL DIDÁCTICO

3.1.1. Libro do alumno
Estrutura do manual
O libro do alumno componse de 6 unidades, precedidas da unidade 0 de
sensibilización/reactivación dos coñecementos. Estas unidades ven completadas por dúas
seccións finais de consulta.
UNIDADE 0
- 4 páxinas que retoman o esencial dos contidos dos niveis precedentes, « as bases
imprescindibles » que permitirán abordar unha nova etapa de aprendizaxe.
- Completadas pola unidade 0 do caderno de exercicios, ao profesor serviranlle de
avaliación inicial das competencias adquiridas e á detección dunha necesidade de
revisión.
- A unidade comeza como as demais por:
Enunciado dos obxectivos, para que o alumno senta desde o principio que vai
continuar tomando as rendas da súa aprendizaxe.
6 UNIDADES
- Todas as unidades teñen a mesma estrutura, que constitúe un verdadeiro
percorrido de aprendizaxe: 4 leccións, unha revisión/avaliación/ unha tarefa final.

CADA 2 UNIDADES: « VERS LE DELF »
- Unha avaliación completa por competencias, seguindo o formato dos exames do
DELF.
- Poderá constituír unha avaliación sumativa ao finalizar o trimestre.
APÉNDICES
- Transcrición de todos os documentos gravados, contextualizados polas ilustracións
das unidades.
- Resumen gramatical.
- Conxugacións.
- Fonética.
Estrutura dunha unidade e enfoque pedagóxico.
APERTURA
Contrato de aprendizaxe e motivación
-

-

A primeira páxina de cada unidade leva un contrato de aprendizaxe que se verá
cos alumnos. Presenta os obxectivos de comunicación das diferentes leccións da
unidade.
Este contrato mostra de forma clara a tarefa que haberá que realizar ao terminar a
unidade e a dotará dun sentido práctico.
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Vocabulario
- Para arrincar, descóbrese o vocabulario principal dunha forma activa.
- Para entrar en materia de forma motivadora: escoita do vocabulario e reutilización
sinxela.
LECCIÓNS 1 E 2: « J'ÉCOUTE ET JE PARLE »
Páxina esquerda: descubrimento dos contidos comunicativos.
Comprensión oral
- Os contidos preséntanse nun contexto ricamente ilustrado que favorece a
comprensión e a asimilación -consciente ou inconsciente- de elementos
socioculturais. Fotos e/ou debuxos varían en función dos temas, das situacións e
intencións.
- Os textos gravados adáptanse ao nivel pero gardan as características dos
auténticos: ruído de fondo, pronuncia, expresividade.
- Teñen diferentes formatos e correspóndense con diversos tipos de discursos
(continuo ou en interacción): diálogos, entrevistas, programas radiofónicos,
anuncios publicitarios).
- Tense como obxectivo unha comprensión esencialmente global e que deixa moita
marxe á intuición.
Pronuncia, na « boîtes à sons »
- A programación céntrase nos sons « difíciles » do francés.
- Con estes sons constrúense frases inventadas. Non se trata de analizalos,
senón de escoitalos e repetilos a continuación coma se se tratasen de
trabalinguas.
- A súa ilustración e o seu modo de gravalos teñen como obxectivo lograr que
esta práctica sexa particularmente lúdica e eficaz.
Asimilación dos contidos e produción
- Nestas páxinas a aprendizaxe farase en gran parte por impregnación, de forma
dinámica e sen análise.
- Ao final da páxina anímase aos alumnos a que consideren e recapitulen o que
descubriron ao longo das actividades. Por iso as rúbricas « Mémorise »
reenvían a frases e expresións, resaltadas en fondo azul, que van unidas a un
acto de fala importante.
Páxina da dereita: « J'observe et j'analyse », « Je m'entraîne! »
 Descubrimento activo da gramática.
- Un novo contexto (unido ao da páxina anterior): un documento gravado, un
xogo
- Un recadro que resalta as diferenzas entre o oral e o escrito e que resume as
regras.
- Integrada nese recadro, Madame Réflexion guía a análise e convida a
comparar con outras linguas coñecidas.
 Produción.
- Reutilización guiada
- Expresión persoal: « À toi! ».
- Prolongación escrita.
 Asimilación dos contidos e produción.
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-

-

O enfoque poderá variar dependendo do profesor e da clase. En primeiro
lugar, a observación do documento e, despois, a análise do cadro; ou á
inversa, estudo do cadro e verificación deste no documento.
Nos dous casos, prioriza o funcionamento do hemisferio esquerdo: espírito de
análise, observación e reutilización consciente dos contidos e competencias.
As leccións 1 e 2 constitúen desta forma un percorrido variado que busca unha
apropiación real da lingua oral e que respecta os diferentes perfís de
aprendizaxe requirindo as múltiples intelixencias do alumno.

LECCIÓN 3: « JE LIS ET JE DÉCOUVRE »
Documentos auténticos ou semiauténticos de carácter informativo, ilustrados como unha
revista.
 Documentos de alcance sociocultural
- Tratan temas ligados aos intereses do adolescente e preséntanse baixo
diversos formatos: reportaxe fotográfica comentada, colección de noticias
breves, prospectos, artigos documentais
- Un documento « útil » preséntase de forma sistemática para dotar a
comprensión escrita dun carácter práctico: mapa xeográfico, axenda escolar,
documento nacional de identidade, sobre de arte « postal », panel
informativo, menú
 Iniciación á lectura
- Os textos son a base dun adestramento sistemático á lectura e o seu formato
favorece a adquisición de estratexias de comprensión: a iconografía (fotos,
ilustracións, carteis, mapas) dan indicios non verbais; os títulos, subtítulos e
demais variacións tipográficas favorecen a identificación do tipo de
documento e a localización das informacións principais, de palabras clave
- En canto ás actividades, teñen como gran obxectivo a comprensión global, e
non o "desmenuzado" gramatical: trátase de que os alumnos se acheguen sen
medo a documentos auténticos sinxelos.
 Convídase ao alumno a que busque e utilice de forma autónoma Internet.
- Despois de espertar o interese dos alumnos por certos temas próximos á súa
realidade e pertencentes a unha cultura diferente á súa, PARACHUTE 4,
convídalles a que satisfagan a súa curiosidade máis aló do libro e guíalles na
procura persoal de información.
 Prolongación vídeo sobre o mesmo tema.
- Un vídeo curto auténtico ilustra o tema de « Je lis et je découvre », ten como
obxectivo reforzar a dimensión de realidade na aprendizaxe.
- A comprensión oral facilítase a través deste vídeo grazas á percepción visual
do contexto, da linguaxe non verbal dos interlocutores (xestos, mímica).
Vese enriquecida grazas ao coñecemento de elementos socioculturais.
- Trátase dun documental ou reportaxe que convida aos alumnos a reaccionar a
miúdo dunha forma directa. Está dispoñible na versión interactiva dixital de
PARACHUTE 4 e poderá ser proxectado en encerado dixital.
Diferentes escritos de tipoloxía variada.
En contraste cos textos informativos, o « Atelier d'ecriture », obradoiro de escritura,
presenta outros tipos de escritos máis comunicativos e persoais: anuncios persoais,
mensaxes
Estes textos poderán servir de forma progresiva como modelo de escritura, como así o
suxiren as actividades de produción escrita que van a continuación.
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 Cunha finalidade práctica -non exhaustiva-, a sección « Orthographe » chama a
atención sobre certas particularidades ortográficas, sobre todo entre as palabras
gramaticais.
LECCIÓN 4: «JE RÉVISE»
En PARACHUTE 4, a avaliación forma parte integrante do proceso de aprendizaxe.
Inicial, formativa ou sumativa, permite facer un inventario ao principio ou ao final dunha fase
de aprendizaxe, pero o seu papel principal é, sen ningunha dúbida, valorar os logros,
evidenciar os progresos e, ao mesmo tempo, identificar as dificultades que se deben superar.
O espírito positivo que preside na avaliación do método vese claramente nas dobres páxinas «
Je révise », que preceden á tarefa final, para mostrar ben que se poderá realizar a partir dos
logros adquiridos.
Páxina da esquerda: Revisión
Estas actividades « diferentes » (entre elas e respecto das outras actividades das
unidades) permitirán aos alumnos preparar o balance oral da seguinte páxina.
En realidade, constituirán para o profesor unha especie de balance informal.
Páxina da dereita: « Bilan oral » (avaliación).
Máis concisas que as probas « Vers le DELF », a avaliación oral realízase co grupo-clase,
de forma dinámica. Verifica a adquisición dos contidos presentados nesta unidade.
Poderán ser completados, na clase ou na casa, coa avaliación escrita que se atopa no
caderno de exercicios.
Apóianse nunha situación ilustrada e gravada que dá un contexto e unha coherencia ás
actividades.
Teñen como mínimo unha actividade de escoita.
Suxírese unha puntuación para cada actividade; pero estas avaliacións, puntuadas ou
non, deberían ter un valor formativo. Con este fin precísanse os actos de fala
concernidos: para que os alumnos identifiquen ben o que poderán facer a partir de
agora.
As dúas nocións de revisión e avaliación van estreitamente unidas: trátase de recapitular e de
reflexionar sobre as medidas de corrección dos eventuais problemas antes de abordar unha
nova unidade.
TAREFAFINAL
A tarefa final representa a culminación e a xustificación de todo o que precedeu na unidade.
En pequenos grupos, os alumnos deberán combinar as súas aptitudes e as diversas
competencias adquiridas (competencias de comunicación e competencias clave) para levar a
cabo con éxito o proxecto global colectivo.
« Moi et les autres », ao final do percorrido, propón unha reflexión sobre as actitudes en clase
e fóra desta.

3.1.2. Caderno de exercicios (+ CD audio)
O caderno de exercicios está destinado ao traballo individual e á sistematización dos contidos
presentados na clase.
Está acompañado dun CD audio que contén: exercicios de fonética e exercicios de
vocabulario e gramática gravados.
Componse dalgunhas seccións específicas:
- como introdución, « Biographie langagière » (Porfolio);
- ao final de cada unidade: « Bilan écrit »;
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-

en anexo, « Extra-entraînement »: actividades para reforzar a comprensión
oral;
tamén en anexo, 6 mapas mentais: un esquema heurístico por unidade, que
permitirá aos alumnos clasificar e sintetizar os coñecementos adquiridos.

3.1.3. O libro do profesor
Axudará ao profesor na súa análise do método e á elaboración do seu proxecto, e facilitaralle a
preparación das clases. Contén:
Unha introdución presentando o método (público, niveis, fundamentos pedagóxicos,
estrutura metodolóxica).
Para cada unidade:
- Unha recapitulación detallada dos contidos da unidade;
- Un desenvolvemento para cada páxina do libro (reproducida en cor);
suxestións de explotación, transcricións, correccións; información
sociocultural; correspondencia co caderno de exercicios;
- A transcrición do vídeo « incrustado » no manual dixital (en relación con « Je
lis et je découvre »).
A reprodución do Caderno de exercicios corrixido.
Fichas de explotación do vídeo para fotocopiar.

3.1.4. Material audio para o/a profesor/a da clase

 Trátase do 2 CD audio que corresponden ao libro do alumno.

3.1.5. O ficheiro de avaliación (+ CD )
Dado que a avaliación está considerada en PARACHUTE como unha parte integrante da
aprendizaxe, é abordada con diferentes formatos, en diferentes soportes: no Livre de l'élève,
no Cahier d'exercices, no Générateur d'évaluations, e igualmente nun ficheiro especial
complementario. Este caderno contén:
-

En papel, nun caderno, avaliacións lista para usar, fotocopiables e en CD, esas mesmas
avaliacións en formato dixital, para imprimir directamente ou para editalas segundo as
necesidades do profesor.

-

O caderno está acompañado por un CD audio que contén as gravacións
correspondentes ás probas orais.

-

Para cada unidade de PARACHUTE 4, o ficheiro ofrece 4 modelos de avaliación:

-

o

Unha autoevaluación;

o

Dúas avaliacións ligüísticas;

o

Unha avaliación por competencias.

Para o final do curso: unha evaluación do conxunto, por competencias,
correspondente ao DELF A2.

3.1.6. A versión dixital
A versión dixital de PARACHUTE 4 contén o Libro do alumno e o Caderno de exercicios.
Sen ser indispensable para a explotación de PARACHUTE 4, constitúe unha ferramenta moi útil
para a dinamización da clase. En todo caso, pode ser facilmente explotada de forma
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intermitente, cando o profesor teña acceso a un encerado dixital no seu establecemento, ou
simplemente cando xulgue que é máis útil pedagoxicamente. Os vídeos que contén poderán
eventualmente ser proxectados en pantalla normal.
 Permite unha fácil navegación:
- As zonas do libro e do Caderno que corresponden a cada actividade están
delimitadas e o profesor non terá necesidade de tentear co zoom para
activalas e agrandalas.
- Accédese de forma directa ás gravacións audio, ás transcricións, ás solucións e
aos vídeos.
 As correccións interactivas presentan un interese pedagóxico:
- As solucións das actividades non aparecen todas á vez senón ítem por ítem, o
que permite manter a atención dos alumnos durante toda a sesión de
corrección.
- Teñen animacións e son visuais: cando as actividades se apoian sobre unha
imaxe, a resposta dáse na imaxe e non codificada cunha combinación de cifras
e letras. Auméntase a motivación durante a fase de corrección, pero esta
presentación poderá servir sobre todo para previamente:
- explicar a consigna e dar un exemplo do funcionamento da actividade;
- realizar de forma eventual a actividade baixo ese formato en encerado
dixital, despois da reflexión individual e corrixindo pouco a pouco.
 A combinación de ferramentas habituais permite personalizar o método.
- O profesor pode completar na pantalla un cadro ou resaltar o que é
importante, esconder algunhas partes do texto ou dunha ilustración.
- Pode inserir ligazóns, notas e gravacións efectuadas na clase.
- Pode tamén gravar as súas achegas persoais, conservalas para ser reutilizadas
noutras sesións, noutra clase
 Os vídeos « incrustados » no Libro do alumno ilustran a sección « Je lis et je découvre
»:
- Presentan unha apertura sobre a « vida real » e unha prolongación dos
contidos socioculturais presentados.
- Ademais do espertar ás realidades socioculturais, os vídeos teñen como
obxectivo reforzar a competencia de comprensión oral e sensibilizar aos
alumnos á linguaxe non verbal.

3.1.7. Recursos dixitais adicionais
Paquete « motivación » para a clase.
- Xogos para o encerado dixital: dobre CD-ROM, cuxo obxectivo é a revisión
lúdica do vocabulario, da gramática e da fonética.
- Cancións tradicionais: multi-CD-ROM para que os alumnos compartan unha
bagaxe musical francesa indispensable e para que lles axude a vencer a súa
timidez, grazas ás versións karaoke.
- Banco de imaxes dixitais: CD-ROM con 600 flashcards, proyectables, coas
palabras e a versión sonora correspondente.
Paquete « fichier » para o profesor
- Diagnostico-test de nivel (con CD audio): para avaliar os alumnos a comezos
do curso e deseñar o perfil do alumno.
- Ficheiro interdisciplinar: Ciencias naturais e Ciencias sociais: en formato
dixital, para iniciar aos alumnos nalgunhas materias non lingüísticas, dentro do
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marco das clases bilingües ou simplemente como parte da sensibilización do
francés.
Sitio web
No sitio web PARACHUTE (www.santillanafrançaisparachute.com), o profesor atopará un
xerador de avaliacións:
- as avaliacións de PARACHUTE,
- un banco de actividades
- un programa que permite modificar as avaliacións propostas ou compor unhas novas.

3.2. METODOLOXÍA: LIÑAS MESTRAS DE PARACHUTE 4

3.2.1. As competencias de comunicación
O obxectivo de PARACHUTE 4 é garantir, como mínimo, a adquisición das aptitudes descritas
polo Marco común europeo de referencia (MCER) para o nivel A2.
Comprensión do oral
«Comprender palabras familiares e expresións moi correntes sobre un mesmo, a súa familia,
as compras, a súa contorna más próxima e concreta; pode entender o fundamental de
anuncios e mensaxes sinxelas e claras » MCER.
Desta forma en PARACHUTE 4, escoitarán e comprenderán de forma global monólogos e
diálogos moi sinxelos, situados nun contexto cotián, sobre temas próximos ao alumno, pero
empézase tamén a sensibilizar aos alumnos aos intercambios orais situados fóra do marco
familiar (televisión, radio) e a facerlles escoitar algúns testemuños de adultos, adaptados á súa
madurez. Do mesmo xeito, hai un lixeiro inicio ao contacto coas variacións de acentos e co
rexistro literario.
Mensaxes en continuo
-Mensaxes funcionais:
- diversos anuncios e consignas na estación;
- instrucións colectivas para executar os movementos de ximnasia;.
- partes meteorolóxicos;
- retratos-robot;
- adiviñas.
-Mozos que:
- contan unha viaxe (Constancia publicou un vídeo no seu blog);
- describen a personalidade;
- comentan un cuestionario sobre o planeta;
-Adultos que:
- contan experiencias persoais (Cyprien explica como coñeceu á súa muller);
- presentan os seus traballos;
- deixan unha mensaxe nun contestador para pospor unha invitación.
Cancións
-

Xa non aparecen de forma sistemática, só como unha chiscadela.
Serven como modelo de inspiración.

Conversacións (diálogos curtos en situacións do día a día)
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-

Na estación: uns adolescentes chegan tarde e axúdanse mutuamente para
comprar os billetes, etc.
No colexio: no patio, o primeiro día de clase; despois dunha excursión;
Na radio: entrevista a un cantante; entrevista a un deportista de elite; un
programa « La clé des songes » coa participación dos oíntes;
Nun banco na rúa: dúas mozas intercambian opinións; dous avós critican os nenos
dos veciños;
Na clase: o profesor comproba que os seus alumnos están preparados para a
exposición;
No edificio: dous veciños discuten; dous mozos falan coa súa nai sobre as tarefas
do fogar;
Na rúa: un inspector de policía interroga as testemuñas;
Nun mercadillo: uns mozos buscan un agasallo.

NIVEL DE ESIXENCIAE ESTRATEXIAS
A competencia obxectivo neste nivel PARACHUTE é a comprensión global, como nos tres
primeiros niveis, sobre todo a identificación da situación e a resposta a preguntas de base
onde (sitúase a acción)?; Quen (fala)?; Que (de que falan?). Agora que os alumnos adquiriron
as estratexias básicas, accederán a esta comprensión de forma cada vez máis rápida, e a miúdo
desde a primeira escoita no caso dos documentos máis curtos.
Neste nivel, esta capacidade exercerase non só en pequenas conversacións familiares senón
tamén en intercambios orais progresivamente máis longos. Pediráselles que escoiten e que
saiban apreciar documentos sinxelos de contido literario e artístico.
A esixencia da comprensión das informacións clave é maior que nos niveis precedentes posto
que os alumnos deben xa contestar a outra pregunta máis sutil: por que?
Ademáis anímase que os alumnos extraian destes documentos informacións precisas,
requirindo unha comprensión máis fina.
Así, o proceso de comprensión faise cada vez máis persoal e os alumnos deben reaccionar ao
que escoitaron para mostrar que comprenderon a información, que son capaces de situarse e
expresarse con relación a esta.
Produción oral: expresión en continuo e en interacción
« Comunicar nas tarefas sinxelas e habituais que só requiren un intercambio de información
sinxelo e directo sobre temas e actividades que lle son familiares. Ter intercambios moi breves,
mesmo se, en xeral, non entende o suficiente para seguir unha conversación ».
En PARACHUTE anímase aos alumnos a que interveñan de forma individual e tamén entre
eles, dentro das súas posibilidades.
Repetición
- Cancións e textos musicalizados
Como nos niveis precedentes, anímase aos alumnos a que canten xuntos ou
individualmente e a que melloren a súa pronuncia a partir de trabalinguas inventados.
Liberados da obrigación de reflexionar para buscar as palabras ou construír frases, do
medo a cometer erros, levados polo ritmo, polos compañeiros, os alumnos:
o reláxanse e perden os seus complexos e aprenden a dar unha dimensión lúdica
á lingua.
o poden concentrarse na pronuncia e na entoación.
o integran máis facilmente a lingua.
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No entanto, dáse un paso máis, pídese agora aos alumnos que se impliquen de forma máis
persoal e máis consciente.
-

Diálogos
Aprendendo de memoria e representando escenas dialogadas, os alumnos:
o asimilan contidos e memorízanos; os textos convértense en referencias e
modelos;
o aprenden a enriquecer a lingua con todos os recursos non verbais (xestos,
mímica).

Expresión en continuo
Anímase aos alumnos a que se expresen sobre temas familiares, pasando da información
obxectiva á subxectiva, enriquecendo a comunicación a través da expresión de sentimentos,
de opinións persoais, por exemplo:
- xustificar unha opción (unha foto, unha situación, un traballo);
- imaxinar os pensamentos e os sentimentos de persoas de acordo coa súa
fisonomía;
- describir e interpretar unha serie de viñetas ilustradas;
- comparar itinerarios de viaxe;
- debater sobre os seus sentimentos o primeiro día de clase, a súa personalidade en
xeral, situacións problemáticas na vida, os seus soños e pesadelos;
- falar sobre unha festa de disfraces, falar sobre o cotián (o fogar e outras
obrigacións);
- falar sobre unha experiencia persoal nunha viaxe ou unha anécdota de vacacións,
falar sobre un desastre natural;
- resumir unha situación, conversacións, a letra dunha canción, dar a súa opinión
sobre o seu contido;
- expresar o punto de vista individual sobre o contido dos documentos da sección
« Je lis et je découvre ».
Interacción
- Actividades de reutilización, xogos de rol e intercambios persoais
As actividades orais de reutilización « Je m'entraîne » non son mecánicas, están
contextualizadas e teñen sentido. Son o obxecto de prolongacións persoais máis ou
menos libres.
Os intercambios lúdicos mantéñense en certos momentos da aprendizaxe, como a
principio das unidades para espertar a motivación.
Os xogos de rol ancóranse cada vez máis nunha realidade cotiá. Pídese aos alumnos:
- pórse en lugar do profesor e facer preguntas;
- pór en escena os refráns;
- imaxinar situacións: unha escena sobre un reproche, unha escena na que
se regatea, etc.
Os intercambios multiplícanse e incorporan unha visión cada vez máis persoal:
- dar consellos persoais a un compañeiro (para axudarlle a cumprir un soño,
para solucionar un problema persoal);
- comentar cos compañeiros o contido dos documentos da sección « Je lis et
je découvre »: en dilucidar o significado pero tamén intercambiar puntos
de vista sobre os temas sociais (medios de transporte, medio ambiente,
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-

temas do circo) e expresar os seus gustos (lectura de novelas policíacas,
áreas de investigación preferidas).
Tarefas finais
É na realización destas tarefas, como os alumnos se inician á comunicación auténtica
posto que se expresan de forma oral no marco dun proxecto concreto:
o Certas tarefas son esencialmente orais: pór en escena unha fábula; presentar a
foto da felicidade.
o Outros se materializarán por escrito, pero desembocarán tamén nunha
presentación oral ante a clase, así como a comentarios.
o A maioría son un potencial multimedia.
o Doutra banda, pouco a pouco e con axuda do profesor, falan en francés entre
eles durante a fase de preparación (procura de ideas, intercambiar
información), para organizarse e negociar o relacionado coas tarefas que
deben realizar.

NIVEL DE ESIXENCIAE ESTRATEXIAS
O nivel de esixencia neste nivel reflectirá unha dobre prioridade.
- A comunicación será máis importante que a corrección formal. Dito doutro xeito, o
importante é que se entenda a mensaxe, mesmo se a expresión é incorrecta ou
imprecisa.
- Terase cada vez máis en conta a preocupación pola corrección, sobre todo se se trata
de contidos presentados na clase, na medida en que se supón que os alumnos deben
asimilar un certo número de recursos e porque a mellora da lingua contribúe á eficacia
da comunicación e á motivación que está asociada a ela.
Tratarase tamén, do grao de implicación dos alumnos e o esforzo para lograr unha
comunicación persoal auténtica.
Débese fomentar a toma de riscos xa que esta é un testemuño do desexo real de comunicar e
de avanzar na aprendizaxe.
As estratexias propostas en PARACHUTE 4 teñen como obxectivo a toma de conciencia e a
aceptación dos criterios por parte dos alumnos. Entre estas estratexias, citamos máis arriba as
actividades de repetición lúdica, observarase de igual modo que numerosas consignas insisten
na importancia de coidar as entoacións, mesmo esaxerar a expresividade.
Comprensión escrita
« Ler textos curtos moi simples. Atopar unha información previsible en documentos correntes
como folletos de publicidade, prospectos, menús e os horarios e comprender cartas persoais
curtas e sinxelas. » MCER
PARACHUTE 4 inicia aos alumnos na comprensión de escritos de diversa natureza auténticos:
Anuncios, carteis, documentos funcionais auténticos
- pés de fotos.
CÓMIC
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O formato cómic utilízase frecuentemente debido ao seu interese pedagóxico. Ten o seu lugar
de gran importancia na cultura francófona e é un medio estratéxico para introducir a linguaxe
escrita no comezo da aprendizaxe: a falta de recursos lingüísticos compénsase grazas á imaxe
que «conta » tanto ou máis que o texto, ademais a lingua escrita é unha transcrición da oral.
Os documentos son semiauténticos, concibidos para o método ou completamente auténticos.
Textos literarios
PARACHUTE 4 deixa sitio progresivamente a textos sinxelos e curtos de diferentes xéneros:
- Poemas: « Pour faire le portrait d'un oiseau » (Jacques Prévert);
- Extractos de novelas: Exercises de style (Raymond Queneau);
- Fábulas: « Le Corbeau et le renard », « A Cigale et a fourmi » (A Fontaine);
- Canción: « Celui-ci ou celui-là ».
Prensa, documentos informativos formais
A maioría dos documentos que se presentan na sección « Je lis et je découvre » poderían
atoparse nunha revista para adolescentes.
- O blog de Lucie;
- Consellos para viaxes a baixo prezo;
- Test de personalidade;
- Cuestionarios;
- Arquivos: o medio ambiente; a vida dun artista de circo; a literatura policíaca
(Georges Simenon e Agatha Christie).
Internet
Anímase aos alumnos a que fagan procuras en Internet para completar a información que se
dá en « Je lis et je découvre »: medio ambiente, o mundo do circo, inventos.
Documentos comunicativos persoais
Os alumnos atoparán en PARACHUTE 4 extractos de escritos menos formais, por exemplo:
- un diario dunha viaxe (notas e fotos nun blog);
- un anuncio para compartir unha viaxe (Internet);
- cartas semi-formais e formais (pedindo información, ofrecendo un servizo);
- testemuños e mensaxes nas redes sociais;
- unha carta de presentación;
- un adolescente pedindo consello nun foro;
- a transcrición dun exame;
- un resumo dunha lectura;
- presentación dun proxecto e demanda formal dunha cita.
NIVEL DE ESIXENCIAE ESTRATEXIAS
Como no caso do oral, na lingua escrita, a prioridade é a comprensión global, así como a
identificación de información xeral, da finalidade do texto. As preguntas de comprensión dos
documentos evidencian esta prioridade.
Doutra banda, PARACHUTE 4 exercita ao alumno para que busque nun texto informacións
precisas importantes. Neste nivel, a verificación da comprensión faise a través da expresión
libre.
As estratexias apropiadas que PARACHUTE 4 propón ao alumno apóianse no formato dos
documentos (iconográficos, tipográficos rico e variado en función do tipo de documento).
Produción escrita: expresión e interacción
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« Escribir notas e mensaxes sinxelas e curtas. Escribir unha carta persoal moi sinxela, por
exemplo de agradecemento. » MCER
PARACHUTE 4 desenvolve a expresión escrita, que estaba en espera nos anteriores niveis.
Baséase en documentos escritos pero vólvese máis persoal.
Expresión « utilitaria » comunicativa, expresión persoal
Nas seccións « Je m'entraîne », diríxese a fomentar o uso de novas estruturas e a corrección
formal. Convídase os alumnos a:
- contar unha viaxe ou unha anécdota de vacacións;
- reescribir unha historia cambiando o punto de vista;
- escribir unha reclamación;
- describir un día típico coas súas restricións (obrigacións e prohibicións);
- engadir un verso a unha canción, seguindo o modelo anterior;
- escribir a un compañeiro e darlle consellos para que senta mellor;
No marco das tarefas finais anímase ao alumno a:
- elaborar un póster sobre o medio ambiente, escribir unha introdución para presentar a
situación actual e anunciar os cambios propostos;
-

realizar unha caricatura, describila e xustificala por escrito punto por punto;

-

describir por escrito os mellores momentos do ano mediante a consolidación dun
póster ou un mapa mental publicados nun blog.

A sección obradoiro de escritura leva aos alumnos a producir diferentes tipos de textos:
- un anuncio dunha viaxe;
- unha carta solicitando información;
- unha carta de presentación;
- a petición de consello nun foro;
- un rexistro de lectura;
- unha carta formal para presentar un proxecto para o instituto.
Ao final desta sección haberá unha rúbrica especial de ORTOGRAFÍA, co fin de axudar aos
alumnos a evitar as faltas recorrentes.
- Non se para nas palabras de uso, é demasiado pronto para esixir aos alumnos unha
verdadeira corrección neste ámbito.
- Chámase a atención sobre:
- as múltiples grafías correspondentes ao son [s];
- a diferenza (ou non) entre as grafías dos sons próximos como [ou] e [ɔ];
- a alternancia -s/-x como marca de plural.
- Chámase a atención sobre as principais dificultades ortográficas de ámbito gramatical,
sobre as marcas portadoras de sentido:
- concordancia de xénero e número dos substantivos, adxectivos e participios
pasados; interrogativos;
- terminacións verbais (futuro / condicional);
- diferenciación gráfica de homónimos entre os determinantes, entre algunhas
formas verbais e preposicións ou adverbios.
NIVEL DE ESIXENCIAE ESTRATEXIAS
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As producións escritas deberán ser avaliadas con indulxencia. No que concierne á ortografía, a
"tolerancia" prevista para as palabras de uso non será a mesma para a ortografía gramatical, e
será obxecto en PARACHUTE 4 dun adestramento particular.
Deberase ter en conta o rexistro e a coherencia formal co tipo de texto escrito.
Do mesmo xeito, será avaliada de forma prioritaria a organización do texto en función da súa
tipoloxía.
Finalmente, a creatividade dos escritos será valorada, para compensar os defectos formais.
As estratexias propostas pasan pola toma de conciencia das diferenzas entre o oral e o escrito:
a existencia de varias grafías para un mesmo son, a importancia determinante das
terminacións de nomes, adxectivos e verbos.
Apóianse na observación guiada de textos e non en frases illadas.

3.2.2. As competencias clave
Ademais dos obxectivos lingüísticos, PARACHUTE 4 fíxase deliberadamente como finalidade a
mobilización e o desenvolvemento das competencias clave. Este compromiso non ten nada de
artificial posto que o ensino dunha lingua viva conduce inevitablemente a abordar realidades
transversais e interdisciplinares.
Ademais da competencia de comunicación, algunhas competencias clave asócianse
inevitablemente ao enfoque de PARACHUTE (Competencia dixital, Aprender á aprender,
Competencias sociais e cívicas), outras son menos centrais, pero abórdanse e requírense do
alumno todas, para cada unha delas, un mínimo de toma de conciencia e unha actitude
favorable.
As competencias de base mobilizadas e desenvolvidas por PARACHUTE están expresamente
sinaladas en todos os elementos: libro do alumno, caderno de exercicios, libro do profesor no
cal, ademais, analízanse sistematicamente.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía
Non sendo a priori fundamental no proceso de aprendizaxe do francés, necesítase en
PARACHUTE 4; non só nas actividades centradas nos números senón tamén nas actividades de
dedución, non numéricas posto que a competencia matemática é tamén a aptitude para
desenvolver e aplicar un razoamento matemático para chegar a resolver diferentes problemas.
Esta actitude requirida en PARACHUTE é practicamente a mesma que se require no ámbito
matemático e científico xeral: o respecto á verdade, a vontade de atopar argumentos, o rigor
intelectual así como o avaliar a súa validez.
Competencia dixital
A competencia dixital está no centro de aprendizaxe do francés con PARACHUTE.
É ante todo instrumental:
- O método conta con elementos dixitais que serán manexados polos alumnos ou ante
eles: o manual dixital interactivo para o encerado dixital, os complementos para
animar a clase (Banco de imaxes dixitais, Karaokes, Xogos para o encerado dixital).
- PARACHUTE anima aos alumnos a que utilicen as novas tecnoloxías para realizar as
actividades de procura de información en Internet (en « Je lis et je découvre »), para
preparar as súas presentacións.
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En case todas as leccións 1 e 2, os elementos de activación dan exemplos de ferramentas
dixitais:
-

Páxinas web de intercambio de servizos;

-

Facebook e redes sociais

No obradoiro de escritura iníciase aos alumnos ás regras estilísticas propias do modo de
expresión do soporte dixital. Finalmente, anímase aos alumnos a que reflexionen e exerzan o
seu espírito crítico sobre o papel e os perigos das ferramentas dixitais no día a día:
-

as redes sociais;

-

o móbil.
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Aprender a aprender
A competencia que permite aprender a aprender é o centro da aprendizaxe do francés con
PARACHUTE 4; é en si mesma consustancial posto que a aptitude de aprender a aprender é a
base do progreso e da motivación que leva.
-

O contrato de aprendizaxe que se atopa ao comezo de cada unidade axuda ao alumno
a reflexionar sobre o obxecto e finalidade da aprendizaxe.

-

Para cada competencia lingüística, PARACHUTE propón ao alumno estratexias
específicas (ver máis arriba) e adéstrao a que recorra a elas de forma consciente.
Estas estratexias descóbrense e utilízanse na clase, requírense e rendibilizan no
momento de traballo individual, e co caderno de exercicios en particular. Contribuirán
a que o alumno gañe confianza nas súas propias capacidades no momento en que se
dea conta da súa utilidade.
Estas estratexias vense claramente en PARACHUTE no apartado específico das seccións
« Vers le DELF » baixo un subtítulo evocador: « Trucs et astuces » (trucos e astucias).
Tamén se atopan na sección « Moi et les autres », que despois das tarefas finais,
anima a que os alumnos reflexionen sobre o seu modo de aprendizaxe.

-

A variedade de materiais e actividades están destinados a facer que os alumnos
comprendan que non hai unha soa forma de entender a linguaxe e aprender.

-

A variedade de formatos destinados á avaliación (xogos, balances orais/ escritos,
avaliacións por competencias do tipo DELF) ten a mesma finalidade:
independentemente do valor eventual sumativo, ten un valor formativo xa que
permite ao alumno coñecer cales son as súas estratexias de aprendizaxe favoritas,
cales son os puntos fortes e os puntos débiles das súas aptitudes e cualificacións.

Competencias sociais e cívicas
PARACHUTE é un método destinado ao ámbito escolar, á aprendizaxe en grupo polo que a
competencia social ten un gran valor.
-

Os códigos de conduta que se deben respectar na vida colectiva de forma xeral son os
mesmos que os que se deben respectar no colexio e na clase; no grupo e nos subgrupos cando, por exemplo, se realicen as tarefas finais. No día a día o método
incítalles a respectar as regras de cortesía, a saudarse, a respectar as quendas de
palabra, a escoitar aos demais, a respectar os seus esforzos para facerse entender a
pesar das dificultades da lingua

-

A través das actividades, aprenden a respectar as nocións fundamentais do individuo,
do grupo, da organización do traballo, da igualdade entre homes e mulleres e da non
discriminación, de sociedade e de cultura. O descubrimento dunha realidade diferente
á súa, a do mundo francófono dálles a oportunidade de exercer unha actitude aberta e
tolerante.

-

As tarefas finais son por si soas a ocasión perfecta de demostrar unha actitude
positiva: colaboración, valoración da diversidade e do respecto aos demais, aceptación
dos compromisos. Termínanse cunha rúbrica de reflexión « Moi et les autres ».

-

A competencia social está unida ao benestar persoal e colectivo que esixe comprender
como os individuos poden asegurarse un estado óptimo de saúde física e mental.
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Deste xeito os documentos de PARACHUTE relativos á saúde e á ecoloxía contribúen
ao desenvolvemento desta competencia clave.
-

Dase un paso máis ao pedir aos alumnos non só que asimilen as normas sociais
relevantes para a súa propia saúde e a saúde da comunidade, senón que reflexionen
sobre a historia destes a través da literatura, en particular nas fábulas como as de Jean
da Fontaine.
De forma xeral, a sa afirmación da personalidade no seo da sociedade convértese
nunha verdadeira prioridade en PARACHUTE 4, tendo en conta a idade dos alumnos e
a súa madurez.

No que concierne as competencias cívicas, PARACHUTE 4 propón unha sensibilización de
diferentes puntos de vista:
-

personaxes que fan reflexionar sobre o mundo e a historia;

-

compromiso na vida pública;

-

espírito cívico no día a día;

-

a realidade social e o papel da policía;

-

a evolución do mundo.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
Dada a súa idade, os alumnos de PARACHUTE están aínda lonxe do mundo profesional, no cal
deberán facer proba deste espírito emprendedor indispensable no mundo moderno. Pero non
é demasiado pronto para axudarlles a desenvolver unha actitude favorable á adquisición desta
competencia. Con este obxectivo, as tarefas finais son un contexto privilexiado: os alumnos
deben realizar un proxecto en grupo, deben organizarse e negociar para repartirse as tarefas
ao principio e durante cada etapa (preparación, realización exposición).
Cada un mobilizará as súas mellores capacidades para contribuír no resultado común, pero
todos terán que exercer a aptitude para anticipar, para planificar a súa actividade persoal ao
servizo da tarefa (procura de información, selección de documentación gráfica, creación de
ilustracións, compra de material), para facer un informe para os membros do grupo ou
subgrupo, para resolver cal é a proposición máis adecuada, etc.
Doutra banda, no resto das unidades abundan os exemplos que recalcan a importancia desta
competencia: inventores dados como modelos, proxectos escolares defendidos polos mesmos
adolescentes, candidaturas para pequenos traballos...
Sensibilidade e expresión cultural
Non todos os individuos nacen cos mesmos dons artísticos, pero todos teñen dereito a
aprender a sentir as emocións estéticas e o deber de respectar as manifestacións culturais e
artísticas que enriquecen o mundo.
Deste xeito, para desenvolver a sensibilidade artística dos alumnos PARACHUTE 4 deixa ver e
descubrir algúns elementos do patrimonio cultural de Francia, como vimos anteriormente
(textos literarios).
Neste nivel os elementos culturais non se "expoñen" simplemente nunha sección cultural
específica, están incorporados nas actividades e forman parte do día a día da clase como o fan
na vida:
- literatura e cómic;
- poesía;
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- teatro;
- música;
- pintura.
PARACHUTE 4 favorece realmente a expresión cultural e artística persoal cada vez que iso é
posible; é o caso das tarefas finais, cuxas consignas incitan a dar unha dimensión creativa ás
súas presentacións, mesmo cando éstas non teñan unha vocación cultural ou artística.

3.2.3. A avaliación
A avaliación é un dos alicerces do proxecto de PARACHUTE. É coherente cos seus principios
metodolóxicos e, como tal, adopta diversas formas segundo a súa finalidade.
Avaliación inicial
A avaliación inicial permite ao profesor establecer o perfil da súa clase e axustar o seu
proxecto pedagóxico.
-

A unidade 0 do Libro do alumno e do Caderno de exercicios contribúen a este fin.

-

No nivel 1, o que mide a unidade 0 son fundamentalmente perfís e actitudes. Nos
niveis seguintes, mide ademais o "nivel" das competencias adquiridas en fases
anteriores.

-

A unidade 0 axuda a activar ou a reactivar coñecementos e competencias e, no seu
caso, a determinar as medidas de reforzo e recuperación para os alumnos que o
necesiten.

Avaliación continua
A avaliación continua é probablemente a máis importante para o proceso de ensinanza /
aprendizaxe. Máis que un "control" dos alumnos, supón un "acompañamento" e unha axuda
que garante o seu progreso.
En PARACHUTE, a avaliación continua ten varias características:
-

-

É exhaustiva:
o

Ao final de cada unidade do libro, unha páxina: "Je révise" e outra de
"Évaluation".

o

Ao final de cada unidade do caderno: un "Bilan".

o

Para cada competencia, e por tanto para cada actividade, o profesor dispón no
Libro do profesor de criterios de observación específicos. E ao final de cada
dúas unidades unha sección para avaliar as competencias clave segundo DELF
"J'évalue mes compétences".

o

Se non bastasen as propias actividades do libro do alumno e do caderno de
exercicios para reforzar puntos específicos, o profesor dispón ademais dun
xerador de avaliacións que contén un banco de actividades sobre todos os
puntos do programa.

Solicita a participación dos alumnos: a través do autoavaliación e da coavaliación:
o

Autoavaliación: é o fomento do autoreflexión. Faise partícipe ao alumno da
avaliación da súa aprendizaxe, sente parte do proceso realizando actividades
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que lle fan reflexionar sobre o seu propio progreso en distintos aspectos da
lingua. Non se trata tanto de que o alumno se corrixa ou se poña unha nota,
senón de que aprenda a valorar os seus progresos e tome conciencia do modo
en que os conseguiu.
o

-

-

Coavaliación: ao principio da aprendizaxe, e sobre todo con preadolescentes,
un método mixto (reflexión individual que logo se comparte na clase), como o
que se propón en "Moi et les autres" ("Tâche finale"), adoita ser máis fácil de
implantar.

É positiva e integradora:
o

A avaliación continua en PARACHUTE non está concibida para castigar senón
para animar, estimular.

o

Cando se trata de medir competencias de comunicación, a comunicación é a
prioridade: nas primeiras fases, a corrección formal está ao seu servizo e non é
un fin en si mesma. Desta maneira, en determinadas actividades poderá obter
mellor resultado un alumno que cometa faltas por "arriscar" que un que non
comete erros pero non envía unha mensaxe auténtica.

o

Unha certa corrección formal e o respecto das normas lingüísticas básicas é
necesaria para garantir a comprensibilidade e a precisión da mensaxe. Con
tarefas específicas, o profesor axudará, aos alumnos con dificultades a
alcanzar o nivel que estime necesario para a súa integración no grupo e na
dinámica da clase.

o

O tomar en consideración no momento de avaliar as diferentes competencias
por separado, así como os diferentes modos de aprender, axudará a
"equilibrar" o grupo, dando a súa oportunidade á maior parte dos alumnos
posible. (Case ninguén é absolutamente malo "en todo".)

É coherente:
o

Non pode ser doutra maneira cando se fundamenta nesta propia
programación e a definición inicial de estándares de aprendizaxe avaliables.
Os estándares de aprendizaxe quedan incluídos como parte do currículo na Lei
Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa e definidos como
"especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados
das aprendizaxes e concretan mediante accións o que os alumnos deben saber
e saber facer en relación con cada materia. Deben ser observables, medibles e
avaliables e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado".

Avaliación final sumativa
A avaliación sumativa con cualificación é unha realidade escolar que vai máis aló da
necesidade de control administrativo: ao termo dunha etapa de aprendizaxe (fin de trimestre,
en particular), axuda ao alumno a medir os seus progresos, a identificar os seus puntos fortes e
os seus puntos débiles, mesmo a establecer co seu profesor un contrato de "resolución de
problemas".
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-

-

Ao final de cada trimestre no Libro do alumno: "Vers le DELF, "J'évalue mes
compétences"
o

No Libro do alumno, unha avaliación por competencias, que recolle os
contidos de dúas unidades. O "pór a proba" estes mesmos contidos e temas
de forma integrada e noutros contextos que os das unidades permite
comprobar que foron correctamente asimilados, e resistirán a proba do
tempo.

o

O formato elixido para estas avaliacións é fiel ao espírito do DELF e achégase
progresivamente ao seu formato exacto, a medida que se avanza na serie
PARACHUTE.

o

A posibilidade de examinarse do DELF A1 (en 1.º ou 2.º) e do DELF A2 (en 3.º
ou 4.º) poderá converterse nun aliciente para os alumnos de secundaria: que
outra materia permite conseguir un título oficial específico, mundialmente
recoñecido?

Para o profesor: o xerador de avaliacións
o

O xerador de avaliacións (en liña, na páxina web de PARACHUTE) contén unhas
avaliacións finais "bis": unhas avaliacións equivalentes para cada trimestre ás
do Libro do alumno. Desta maneira, o profesor poderá utilizar a do libro como
"ensaio xeral" e utilizar a avaliación "bis" como avaliación formal. Tamén a
poderá utilizar como "segunda oportunidade" no caso de que a primeira
avaliación resultase deficiente, despois dun repaso.

o

Ao estar en formato dixital editable, tanto as avaliacións do libro como as
avaliacións "bis" poderán ser modificadas e adaptadas polo profesor.

o

Co xerador de avaliacións, o profesor dispón finalmente dun banco de
actividades que poderá combinar, tal cal ou adaptadas, coas que el mesmo
terá confeccionadas: ten por tanto a posibilidade de deseñar unha avaliación á
medida.
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4. PROGRAMACIÓN DOS CONTIDOS
Nota previa:
-

LE: Livre de l'élève.

-

Act: actividade. NO CASO DE QUE NON SE ESPECIFIQUE A ACT, SIGNIFICA QUE TODA A
PÁXINA SE DEDICA AO MOMENTO MENCIONADO

-

Os contidos de gramática e léxico que se mencionan nesta programación aparecen de
forma idéntica nos bloques orais e escritos.
Non se recolle os que só aparecen en textos escritos e non se consideran "de uso
común".

UNIDADE 0
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación: comprensión oral

Identificar a información
esencial,
os
puntos
principais e os detalles
máis relevantes en textos
orais breves e ben
estruturados, transmitidos
de viva voz ou por medios
técnicos e articulados a
velocidade lenta ou media,
nun
rexistro
formal,
informal ou neutro, e que
versen
sobre
asuntos
cotiáns
en
situacións
habituais ou sobre temas
xerais ou do propio campo
de interese nos ámbitos
persoal,
público,
e
educativo, sempre que as
condicións acústicas non
distorsionen a mensaxe e
se poida volver a escoitar.

-Practicar a comprensión
oral escoitando:

1. Capta os puntos principais
e os detalles relevantes de
indicacións,
anuncios,
mensaxes e comunicados
breves e articulados de
maneira lenta e clara (p. e.
por megafonía, ou nun
contestador
automático),
sempre que as condicións
acústicas sexan boas e o son
non estea distorsionado.

-unhas indicacións;

-LE p. 8, act. 1

-un poema.

-LE p. 10, act. 1, 3

-Comprender
documentos
presentados.

os
orais

-LE p. 8, act. 1
-LE p. 10, act. 1, 3

2.
Entende
información
relevante do que se lle di en
transaccións e xestións cotiás
e estruturadas (p. e. en
hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de
lecer ou centros de estudos).
3.
Comprende,
nunha
conversación informal na que
participa,
descricións,
narracións, puntos de vista e
opinións
formulados
de
maneira simple sobre asuntos
prácticos da vida diaria e
sobre temas do seu interese,
cando se lle fala con
claridade,
amodo
e
directamente e o interlocutor
está disposto a repetir ou
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reformular o que dixo.
4.
Comprende,
nunha
conversación formal, ou
entrevista na que participa (p.
e. nun centro de estudos),
preguntas sobre asuntos
persoais ou educativos, así
como comentarios sinxelos e
predicibles
relacionados,
sempre que poida pedir que
se lle repita, aclare ou elabore
algo do que se lle dixo.
5. Identifica a información
esencial de programas de
televisión sobre asuntos
cotiáns ou do seu interese
articulados con lentitude e
claridade (p. e. noticias,
documentais ou entrevistas),
cando as imaxes vehiculan
gran parte da mensaxe.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para a comprensión do
sentido
xeral,
a
información esencial, os
puntos e as ideas principais
ou os detalles relevantes
do texto.

-Practicar a concentración
auditiva.

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades
de
lecer),
condicións de vida e
contorna,
relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no traballo, no
centro educativo, nas
institucións),
comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da
voz, contacto visual), e
convencións
sociais
(costumes, tradicións).

-Coñecer
aspectos
concentración
e
relaxación.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións
comunicativas
máis relevantes do texto e
un repertorio dos seus
expoñentes máis comúns,
así como os patróns
discursivos
de
uso
frecuente
relativos
á
organización
textual

-Expresión das emocións,
dos sentimentos e das
sensacións.

da
da

-Coñecer un poeta francés
do século XX: Jacques
Prévert.

-LE p. 8, act. 1
-LE p. 10, act. 1, 3

-LE p. 8, act.1 e @3

-LE p. 10

-LE p. 7 act. 2 e 3

-LE p. 7 act. 1 e 2
-Descrición e comentario
de fotografías.
-LE p. 8 e p. 9
-Expresión de instrucións.
-LE p. 9
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(introdución do tema,
desenvolvemento e cambio
temático, e peche textual).

-Expresión da necesidade.
-LE p. 9
-Expresión da obrigación.
-LE p. 9, act. 5
-Narración de actividades
cotiás.
-LE p. 9, act. 5
-Descricións físicas.

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Recoñecer, e aplicar á
comprensión do texto, os
coñecementos sobre os
constituíntes
e
a
organización de patróns
sintácticos e discursivos de
uso
frecuente
na
comunicación oral, así
como os seus significados
asociados (p. e. estrutura
interrogativa para facer
unha suxestión).

-Os tempos: presente,
passé composé, futuro
simple e imperfecto.

-LE p. 9

-O imperativo.

-LE p. 9

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Recoñecer léxico oral de
uso común relativo a
asuntos cotiáns e a temas
xerais ou relacionados cos
propios intereses, estudos
e ocupacións, e inferir do
contexto e do cotexto, con
apoio visual, os significados
de palabras e expresións
de uso menos frecuente ou
máis específico.

-As
emocións,
sentimentos
e
sensacións.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar
patróns
sonoros,
acentuais,
rítmicos e de entoación de
uso común, e recoñecer os
significados e as intencións
comunicativas
xerais
relacionados.

-A entoación en francés.

-A
necesidade
obrigación.

e

a

os
as

-LE p. 9

-LE p. 7, act. 1-4

-A vida cotiá: colexio,
actividades extraescolares,
gustos.

-LE p. 7, act. 1-4

-O corpo.

-LE p. 8, act. 2-3

-Maquillaxe e disfraces.

-LE p. 9, act. 4-5

-LE p. 10, act. 1

BLOQUE 2. PRODUCIÓN TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Comunicación: produción oral
Expresión
Producir textos breves e
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono ou
outros medios técnicos,
nun rexistro neutro ou
informal, cunha linguaxe
sinxela, nos que se dá,
solicita
e intercambia
información sobre temas

Contidos

Actividades

Comunicación: produción oral
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
preguntas breves e sinxelas
dos oíntes sobre o seu
contido.
2. Desenvólvese coa debida

Expresión
-Redescubrir a entoación
en francés.

-LE p. 10, act. 1-2

-Compartir experiencias co
grupo-clase.

-LE p. 7, act. 4

Interacción
-Practicar diálogos, realizar

-LE p. 7, act. 1, 2
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de importancia na vida
cotiá e asuntos coñecidos
ou de interese persoal,
educativo ou ocupacional,
e se xustifican brevemente
os
motivos
de
determinadas accións e
plans, aínda que ás veces
haxa interrupcións ou
vacilacións,
resulten
evidentes as pausas e a
reformulación
para
organizar o discurso e
seleccionar expresións e
estruturas, e o interlocutor
teña que solicitar ás veces
que se lle repita o que se
dixo.
Interacción
Manexar frases curtas,
grupos de palabras e
fórmulas
para
desenvolverse de maneira
suficiente
en
breves
intercambios en situacións
habituais
e
cotiás,
interrompendo en ocasións
o discurso para buscar
expresións,
articular
palabras menos frecuentes
e reparar a comunicación
en
situacións
menos
comúns.
Interactuar de maneira
sinxela en intercambios
claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou
xestos simples para tomar
ou ceder a quenda de
palabra, aínda que se
dependa en gran medida
da
actuación
do
interlocutor.

corrección en xestións e
transaccións cotiás, como son
as viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o
lecer, seguindo normas de
cortesía básicas (saúdo e
tratamento).

preguntas e responder.

-Comunicarse na lingua
estranxeira.

-LE p. 9, act. 5

-Ler un poema en voz alta.

-LE p. 10, act. 2

3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara
ou por teléfono ou outros
medios técnicos, nas que
establece contacto social,
intercambia información e
expresa de maneira sinxela
opinións e puntos de vista, fai
invitacións e ofrecementos,
pide e ofrece cousas, pide e
dá indicacións ou instrucións,
ou discute os pasos que hai
que seguir para realizar unha
actividade conxunta.
4. Desenvólvese de maneira
simple pero suficiente nunha
conversación formal, reunión
ou entrevista (p. e. para
realizar un curso de verán),
achegando
información
relevante, expresando de
maneira sinxela as súas ideas
sobre temas habituais, dando
a
súa
opinión
sobre
problemas prácticos cando se
lle pregunta directamente, e
reaccionando
de
forma
simple ante comentarios,
sempre que poida pedir que
se lle repitan os puntos clave
se o necesita.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para producir textos orais
monolóxicos ou dialóxicos
breves e de estrutura
simple e clara, utilizando,
entre
outros,
procedementos como a
adaptación da mensaxe a
patróns da primeira lingua
ou outras, ou o uso de
elementos
léxicos
aproximados se non se
dispón
doutros
máis
precisos.

-Implicar ao
aprendizaxe.

corpo

na

-Favorecer a implicación
individual e a dinámica de
grupo.

-LE p. 8

-LE - toda a unidade
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Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto oral monolóxico ou
dialóxico os coñecementos
socioculturais
e
sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relacións
interpersoais,
comportamento
e
convencións
sociais,
actuando
coa
debida
propiedade e respectando
as normas de cortesía máis
importantes nos contextos
respectivos.

-Coñecer
aspectos
concentración
e
relaxación.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas
polo
propósito
comunicativo,
utilizando os expoñentes
máis
comúns
das
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis
frecuente
para
organizar o texto de
maneira
sinxela
coa
suficiente cohesión interna
e coherencia con respecto
ao
contexto
de
comunicación.

-Expresión de emocións,
os sentimentos e as
sensacións.

-LE p. 7, act. 2 e 3

-Descrición e comentario
de fotografías.

-LE p. 7, act. 1 e 2

-Expresión de instrucións.

-LE p. 8 e p. 9

-Expresión da necesidade.

-LE p. 9

-Expresión da obrigación.

-LE p. 9

-Narración de actividades
cotiás.

-LE p. 9, act. 5

-Descricións físicas.

-LE p. 9, act. 5

da
da

-Coñecer un poeta francés
do século XX: Jacques
Prévert.

-LE p. 8, act. 1 e @3

-LE p. 10

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso habitual, e empregar
para
comunicarse
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao
contexto e á intención
comunicativa (repetición
léxica,
elipse,
deíxe
persoal,
espacial
e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-Os tempos: presente,
passé composé, futuro
simple e imperfecto.

-LE p. 9

-O imperativo.

-LE p. 9

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Coñecer e utilizar un
repertorio
léxico
ora l
suficiente para comunicar
información, opinións e
puntos de vista breves,
simples e directos en
situacións habituais e
cotiás, aínda que en
situacións menos correntes

-As
emocións,
sentimentos
e
sensacións.

-A
necesidade
obrigación.

e

a

os
as

-LE p. 9

-LE p. 7, act. 1-4

-A vida cotiá: colexio,
actividades extraescolares,
gustos.

-LE p. 7. act. 1-4

-O corpo.

-LE p. 8, act. 2-3
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haxa que
mensaxe.

adaptar

a
-Maquillaxe e disfraces.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Pronunciar e entoar de
maneira clara e intelixible,
aínda que ás veces resulte
evidente
o
acento
estranxeiro, ou se cometan
erros de pronuncia que
n on
interrompan
a
comunicación,
e
os
interlocutores teñan que
solicitar repeticións de
cando en vez.

-A entoación en francés.

-LE p. 9, act. 4-5

-LE p. 10 act. 2

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Comunicación: comprensión
Identificar a información
esencial, os puntos máis
relevantes e os detalles
importantes en textos,
tanto en formato impreso
como en soporte dixital,
breves e ben estruturados
escritos nun rexistro formal
ou neutro, que traten de
asuntos cotiáns, de temas
de interese ou relevantes
para os propios estudos e
ocupacións,
e
que
conteñan
estruturas
sinxelas e un léxico de uso
común.

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión
1. Identifica, con axuda da
imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. e.
unha fotocopiadora), así
como instrucións claras para
a realización de actividades e
normas de seguridade básicas
(p. e. nun espazo de lecer).
2.
Comprende
correspondencia
persoal
sinxela en calquera formato
na que fala dun mesmo; se
describen persoas, obxectos e
lugares;
se
narran
acontecementos
pasados,
presentes e futuros, reais ou
imaxinarios, e expresa de
maneira sinxela sentimentos,
desexos e opinións sobre
temas xerais, coñecidos ou do
seu interese.

-Analizar as
interpretalas.

imaxes

e

-Comprender
os
documentos escritos, con
axuda das imaxes.

-LE pp. 8, 9

-LE p. 8, act. 1
-LE p. 9, act. 4

-Comprender as preguntas
-LE p. 8, act. 2
e
saber
buscar
a -LE p. 10, act. 4
información
n os
documentos
lidos
previamente.

3. Entende o esencial de
correspondencia formal na
que se lle informa sobre
asuntos do seu interese no
contexto
persoal
ou
educativo (p. e. sobre unha
bolsa para realizar un curso
de idiomas).
4. Capta as ideas principais de
textos xornalísticos breves en
calquera soporte e sobre
temas xerais ou do seu
interese se os números, os
nomes, as ilustracións e os
títulos vehiculan gran parte
da mensaxe.
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5.
Entende
información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia
ou
consulta
claramente
estruturados
sobre temas relativos a
asuntos do seu interese (p. e.
s ob re
unha
aplicación
informática, un libro ou unha
película), sempre que poida
reler as seccións difíciles.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para a comprensión do
sentido
xeral,
a
información esencial, os
puntos e as ideas principais
ou os detalles relevantes
do texto.

-Axudarse das imaxes para
facilitar a comprensión dos
textos escritos.

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades
de
lecer,
incluídas
manifestacións
artísticas como a música ou
o cinema), condicións de
vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no traballo, no
centro educativo, nas
institucións), e convencións
sociais
(costumes,
tradicións).

-Coñecer
aspectos
concentración
e
relaxación.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións
comunicativas
máis relevantes do texto e
un repertorio dos seus
expoñentes máis comúns,
así como os patróns
discursivos
de
uso
frecuente
relativos
á
organización
textual
(introdución do tema,
desenvolvemento e cambio
temático, e peche textual).

-Expresión das emocións,
dos sentimentos e das
sensacións.

-LE p. 7, act. 2 e 3

-Descrición e comentario
de fotografías.

-LE p. 7, act. 1 e 2

-Expresión de instrucións.

-LE p. 8 e p. 9

-Expresión da necesidade.

-LE p. 9

-Expresión da obrigación.

-LE p. 9

-Narración de actividades
cotiás.

-LE p. 9, act. 5

-Descricións físicas.

-LE p. 9, act. 5

Estruturas sintácticas
Recoñecer,

e aplicar

da
da

-Coñecer un poeta francés
do século XX: Jacques
Prévert.

-LE p. 8, act. 1

-LE p. 8, act.1 e @3

-LE p. 10

Estruturas sintácticas
á

-Os

tempos:

presente,

-LE p. 9
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comprensión do texto, os
constituíntes
e
a
organización de estruturas
sintácticas
de
uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados asociados (p. e.
estrutura
interrogativa
para facer unha suxestión).

passé composé, futuro
simple e imperfecto.

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Recoñecer léxico escrito de
uso común relativo a
asuntos cotiáns e a temas
xerais ou relacionados cos
propios intereses, estudos
e ocupacións, e inferir do
contexto e do cotexto, con
apoio visual, os significados
de palabras e expresións
de uso menos frecuente ou
máis específico.

-As
emocións,
sentimentos
e
sensacións.

Convencións ortográficas

Convencións ortográficas

-O imperativo.
-A
necesidade
obrigación.

-LE p. 9
e

a

os
as

-LE p. 9

-LE p. 7, act. 1-4

-A vida cotiá: colexio,
actividades extraescolares,
gustos.

-LE p. 7, act. 1-4

-O corpo.

-LE p. 8, act. 2-3

-Maquillaxe e disfraces.

-LE p. 9, act. 4-5

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas
e
de
puntuación, así como as
abreviaturas e os símbolos
de uso común (p. e. %), e
os
seus
significados
asociados.

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Comunicación: produción
Escribir, en papel ou en
soporte electrónico, textos
breves, sinxelos e de
estrutura clara sobre temas
cotiáns ou do propio
interese, nun rexistro
formal ou neutro utilizando
adecuadamente
os
recursos
básicos
de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os
signos de puntuación máis
comúns,
cun
control
razoable de expresións e
estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.

Contidos

Actividades

Comunicación: produción
1. Completa un cuestionario
sinxelo
con
información
persoal e relativa á súa
formación,
intereses
ou
afeccións
(p.
e.
pa ra
subscribirse
a
unha
publicación dixital).

-Escribir un poema ao
estilo de Jacques Prévert.

-LE p. 10, act. 5

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
nas
que
fa i
breves
comentarios ou dá instrucións
e indicacións relacionadas
con actividades e situacións
da vida cotiá e do seu
interese, respectando as
convencións e as normas de
cortesía e da netiqueta.
3. Escribe correspondencia
persoal breve na que
establece e mantén o
contacto social (p. e. con
amigos noutros países); se
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intercambia información; se
describe en termos sinxelos
sucesos
importantes
e
experiencias persoais; dá
instrucións; fai e acepta
ofrecementos e suxestións (p.
e. cancelan, confirman ou
modifican unha invitación ou
uns plans), e expresa opinións
de maneira sinxela.
4. Escribe correspondencia
formal básica e breve, dirixida
a institucións públicas ou
privadas
ou
entidades
comerciais, solicitando ou
dando
a
información
requirida e observando as
convencións formais e as
normas de cortesía básicas
deste tipo de textos.
Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer
e
aplicar
estratexias adecuadas para
elaborar textos escritos
breves e de estrutura
simple, p. e. copiando
formatos,
fórmulas
e
modelos
convencionais
propios de cada tipo de
texto.

-Seguir un modelo para as
producións propias.

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto
escrito
os
coñecementos
socioculturais
e
sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relacións
interpersoais,
comportamento
e
convencións
sociais,
respectando as normas de
cortesía e da netiqueta
máis importantes nos
contextos respectivos.

-Coñecer
aspectos
concentración
e
relaxación.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas
polo
propósito
comunicativo,
utilizando os expoñentes
máis
comúns
das
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis
frecuente
para
organizar o texto escrito de
maneira
sinxela
coa
suficiente cohesión interna
e coherencia con respecto
ao
contexto
de
comunicación.

-Expresión das emocións,
dos sentimentos e das
sensacións.

-LE p. 7, act. 2 e 3

-Descrición e comentario
de fotografías.

-LE p. 7, act. 1 e 2

-Expresión de instrucións.

- LE p . 8 e p . 9

-Expresión da necesidade.

-LE p. 9

-Expresión da obrigación.

-LE p. 9

-Narración de actividades

-LE p. 9, act. 5

da
da

-Coñecer un poeta francés
do século XX: Jacques
Prévert.

-LE p. 10, act. 5

-LE p. 8, act.1 e @3

-LE p. 10
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cotiás.
-Descricións físicas.

-LE p. 9, act. 5

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso habitual, e empregar
para
comunicarse
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao
contexto e á intención
comunicativa (repetición
léxica,
elipse,
deíxe
persoal,
espacial
e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos
moi
frecuentes).

-Os tempos: presente,
passé composé, futuro
simple e imperfecto.

-LE p. 9

-O imperativo.

-LE p. 9

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Coñecer e utilizar un
repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información, opinións e
puntos de vista breves,
simples e directos en
situacións habituais e
cotiás, aínda que en
situacións menos correntes
e sobre temas menos
coñecidos
haxa
que
adaptar a mensaxe.

-As
emocións,
sentimentos
e
sensacións.

Patróns ortográficos

Patróns ortográficos

-A
necesidade
obrigación.

e

a

os
as

-LE p. 9

-LE p. 7, act. 1-4

-A vida cotiá: colexio,
actividades extraescolares,
gustos.

-LE p. 7. act. 1-4

-O corpo.

-LE p. 8, act. 2-3

-Maquillaxe e disfraces.

-LE p. 9, act. 4-5

Coñecer e aplicar, de
maneira adecuada para
facerse comprensible case
sempre, os signos de
puntuación elementais (p.
e. punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. e. o
uso de maiúsculas e
minúsculas,
ou
a
separación de palabras ao
final de liña), así como as
convencións ortográficas
máis
habituais
na
redacción de textos en
soporte electrónico.

Competencias
(ademais

clave
da

Contidos

Actividades
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competencia lingüística)
Competencias
cívicas

sociais

e

Aprender a aprender

Sensibilización e expresión
cultural
Competencia dixital

-Participar, respectar os gustos e os estados de ánimo dos
demais.
-Colaborar nas actividades de grupo.

-LE p. 7, act. 4

-Respectar a quenda de palabra.
-Traballar a capacidade de observación.
-Practicar a pronuncia e a entoación.
-Traballar a capacidade de escoitar e memorizar.
-Desenvolver estratexias para localizar información nun
texto.
-Implicarse na aprendizaxe.
-Descubrir un poeta do século XX.
-Escribir un poema.
-Utilizar Internet para buscar a información específica.

-LE pp. 7-10
-LE p. 7, act. 1, 3
-LE pp. 7-10, act.
orais
-LE p. 8, act. 1

-LE p. 7, act. 1
-LE p. 10, act. 2

-LE p. 10
-LE p. 10
-LE p. 10, act. 5
-LE p. 8, act. @3
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UNIDADE 1
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación: comprensión oral

Identificar a información
esencial,
os
puntos
principais e os detalles
máis relevantes en textos
orais breves e ben
estruturados, transmitidos
de viva voz ou por medios
técnicos e articulados a
velocidade lenta ou media,
nun
rexistro
formal,
informal ou neutro, e que
versen
sobre
asuntos
cotiáns
en
situacións
habituais ou sobre temas
xerais ou do propio campo
de interese nos ámbitos
persoal,
público,
e
educativo, sempre que as
condicións acústicas non
distorsionen a mensaxe e
se poida volver a escoitar.

1. Capta os puntos principais
e os detalles relevantes de
indicacións,
anuncios,
mensaxes e comunicados
breves e articulados de
maneira lenta e clara (p. e.
por megafonía, ou nun
contestador
automático),
sempre que as condicións
acústicas sexan boas e o son
non estea distorsionado.

-Practicar a comprensión
oral escoitando:

2.
Entende
información
relevante do que se lle di en
transaccións e xestións cotiás
e estruturadas (p. e. en
hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de
lecer ou centros de estudos).

-situacións e
nunha estación;

anuncios

-LE p. 11, act. 1, 3 e 4

-o relato dunha viaxe;

-LE p. 12, act. 1

-unhas descripcións sobre
cambios de hábitos;

-LE p. 14, act. 1

-un ditado;

-LE p. 17, Dictée

-Comprender
documentos
presentados.

os
orais

-LE p. 11, act. 1, 3 e 4
-LE p. 12, act. 1
-LE p. 14, act. 1

3.
Comprende,
nunha
conversación informal na que
participa,
descricións,
narracións, puntos de vista e
opinións
formulados
de
maneira simple sobre asuntos
prácticos da vida diaria e
sobre temas do seu interese,
cando se lle fala con
claridade,
amodo
e
directamente e o interlocutor
está disposto a repetir ou
reformular o que dixo.
4.
Comprende,
nunha
conversación formal, ou
entrevista na que participa (p.
e. nun centro de estudos),
preguntas sobre asuntos
persoais ou educativos, así
como comentarios sinxelos e
predicibles
relacionados,
sempre que poida pedir que
se lle repita, aclare ou elabore
algo do que se lle dixo.
5. Identifica a información
esencial de programas de
televisión sobre asuntos
cotiáns ou do seu interese
articulados con lentitude e
claridade (p. e. noticias,
documentais ou entrevistas),
cando as imaxes vehiculan
gran parte da mensaxe.
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Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para a comprensión do
sentido
xeral,
a
información esencial, os
puntos e as ideas principais
ou os detalles relevantes
do texto.

-Practicar a concentración
auditiva.

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades
de
lecer),
condicións de vida e
contorna,
relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no traballo, no
centro educativo, nas
institucións),
comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da
voz, contacto visual), e
convencións
sociais
(costumes, tradicións).

-Familiarizarse
con
consellos para viaxar por
pouco diñeiro.

-LE pp. 16-17

-A experimentación da
linguaxe a través da obra
Exercices de style de
Raymond Queneau.

-LE p. 18, act. 1-2

-Descubrimento do autor e
do movemento literario
que representa.

-LE p. 18, act. 1-2

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións
comunicativas
máis relevantes do texto e
un repertorio dos seus
expoñentes máis comúns,
así como os patróns
discursivos
de
uso
frecuente
relativos
á
organización
textual
(introdución do tema,
desenvolvemento e cambio
temático, e peche textual).

-Narración
de
feitos
presentes e pasados.

-LE p. 15, act. 5-6

-Descrición de hábitos.

-LE p. 14, act. 1-3
-LE p. 15, act. 4

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Recoñecer, e aplicar á
comprensión do texto, os
coñecementos sobre os
constituíntes
e
a
organización de patróns
sintácticos e discursivos de
uso
frecuente
na
comunicación oral, así
como os seus significados
asociados (p. e. estrutura
interrogativa para facer
unha suxestión).

-O passé composé e o
imperfecto.

-LE p. 13 -J'observe et
j'analyse

-O imperfecto habitual.

-LE p. 15 -J'observe et
j'analyse

-Os pronomes relativos.

-LE p. 13 -J'observe et
j'analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Recoñecer léxico oral de
uso común relativo a

-Os medios de transporte.

-LE p. 11, act. 1, 3 e 4
-LE p. 12, act. 1
-LE p. 14, act. 1

-LE pp. 16-17
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asuntos cotiáns e a temas
xerais ou relacionados cos
propios intereses, estudos
e ocupacións, e inferir do
contexto e do cotexto, con
apoio visual, os significados
de palabras e expresións
de uso menos frecuente ou
máis específico.

-Cidades e países.

-LE p. 12, act. 3

-Expresións de tempo para
elaborar un relato.

-LE p. 14, act. 3

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar
patróns
sonoros,
acentuais,
rítmicos e de entoación de
uso común, e recoñecer os
significados e as intencións
comunicativas
xerais
relacionados.

-Os sons [o] / [ɔ], [a] / [ɑ].
-Os sons [p] / [b], [d] / [t].

-LE p. 12 -Boîte à
sons.
-LE p. 14 -Boîte à
sons.

BLOQUE 2. PRODUCIÓN TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Comunicación: produción oral
Expresión
Producir textos breves e
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono ou
outros medios técnicos,
nun rexistro neutro ou
informal, cunha linguaxe
sinxela, nos que se dá,
solicita
e intercambia
información sobre temas
de importancia na vida
cotiá e asuntos coñecidos
ou de interese persoal,
educativo ou ocupacional,
e se xustifican brevemente
os
motivos
de
determinadas accións e
plans, aínda que ás veces
haxa interrupcións ou
vacilacións,
resulten
evidentes as pausas e a
reformulación
para
organizar o discurso e
seleccionar expresións e
estruturas, e o interlocutor
teña que solicitar ás veces
que se lle repita o que se
dixo.
Interacción
Manexar frases curtas,
grupos de palabras e
fórmulas
para
desenvolverse de maneira
suficiente
en
breves
intercambios en situacións

Contidos

Actividades

Comunicación: produción oral
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
preguntas breves e sinxelas
dos oíntes sobre o seu
contido.
2. Desenvólvese coa debida
corrección en xestións e
transaccións cotiás, como son
as viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o
lecer, seguindo normas de
cortesía básicas (saúdo e
tratamento).
3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara
ou por teléfono ou outros
medios técnicos, nas que
establece contacto social,
intercambia información e
expresa de maneira sinxela
opinións e puntos de vista, fai
invitacións e ofrecementos,
pide e ofrece cousas, pide e
dá indicacións ou instrucións,
ou discute os pasos que hai
que seguir para realizar unha
actividade conxunta.

Expresión
-Practicar a pronuncia dos
sons [o] / [ɔ], [a] / [ɑ] et
[p] / [b], [d] / [t].

-LE p. 12 -Boîte à
sons.
-LE p. 12 -Boîte à
sons.

-Practicar os monólogos da
unidade.

-LE p. 12, act. 4
-LE p. 15, act. 5-6

-Facer un comentario
positivo sobre unha viaxe.

-LE p. 12, act. 4

Interacción
-Comunicarse na lingua
estranxeira.

-Describir o medio de
transporte empregado
para ir a clase.

-LE pp. 11-20 -Todas
as actividades en
parella ou grupo e de
clase.
-LE p. 17 -Et toi?

4. Desenvólvese de maneira
simple pero suficiente nunha
conversación formal, reunión
ou entrevista (p. e. para
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habituais
e
cotiás,
interrompendo en ocasións
o discurso para buscar
expresións,
articular
palabras menos frecuentes
e reparar a comunicación
en
situacións
menos
comúns.
Interactuar de maneira
sinxela en intercambios
claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou
xestos simples para tomar
ou ceder a quenda de
palabra, aínda que se
dependa en gran medida
da
actuación
do
interlocutor.

realizar un curso de verán),
achegando
información
relevante, expresando de
maneira sinxela as súas ideas
sobre temas habituais, dando
a
súa
opinión
sobre
problemas prácticos cando se
lle pregunta directamente, e
reaccionando
de
forma
simple ante comentarios,
sempre que poida pedir que
se lle repitan os puntos clave
se o necesita.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para producir textos orais
monolóxicos ou dialóxicos
breves e de estrutura
simple e clara, utilizando,
entre
outros,
procedementos como a
adaptación da mensaxe a
patróns da primeira lingua
ou outras, ou o uso de
elementos
léxicos
aproximados se non se
dispón
doutros
máis
precisos.

-Favorecer a implicación
individual e a dinámica de
grupo.

-LE pp. 11-20 -Todas
as actividades orais

-Memorizar
expresións
para utilizalos en diferentes
situacións.

-LE pp. 12, 14
Mémorise.

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto oral monolóxico ou
dialóxico os coñecementos
socioculturais
e
sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relacións
interpersoais,
comportamento
e
convencións
sociais,
actuando
coa
debida
propiedade e respectando
as normas de cortesía máis
importantes nos contextos
respectivos.

-Familiarizarse
con
consellos para viaxar por
pouco diñeiro.

-LE pp. 16-17

-A experimentación da
linguaxe a través da obra
Exercices de style de
Raymond Queneau.

-LE p. 18, act. 1-2

-Descubrimento do autor e
do movemento literario
que representa.

-LE p. 18, act. 1-2

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas
polo
propósito
comunicativo,
utilizando os expoñentes
máis
comúns
das
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis
frecuente
para
organizar o texto de
maneira
sinxela
coa

-Narración
de
feitos
presentes e pasados.

-LE p. 15, act. 5-6

-Descrición de hábitos.

-LE p. 14, act. 1-3
-LE p. 15, act. 4
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suficiente cohesión interna
e coherencia con respecto
ao
contexto
de
comunicación.
Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso habitual, e empregar
para
comunicarse
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao
contexto e á intención
comunicativa (repetición
léxica,
elipse,
deíxe
persoal,
espacial
e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-O passé composé e o
imperfecto.

-LE p. 13 -J'observe et
j'analyse

-O imperfecto habitual.

-LE p. 15 -J'observe et
j'analyse

-Os pronomes relativos.

-LE p. 13 -J'observe et
j'analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Coñecer e utilizar un
repertorio
léxico
ora l
suficiente para comunicar
información, opinións e
puntos de vista breves,
simples e directos en
situacións habituais e
cotiás, aínda que en
situacións menos correntes
haxa que adaptar a
mensaxe.

-Os medios de transporte.

-LE pp. 16-17

-Cidades e países.

-LE p. 12, act. 3

-Expresións de tempo para
elaborar un relato.

-LE p. 14, act. 3

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Pronunciar e entoar de
maneira clara e intelixible,
aínda que ás veces resulte
evidente
o
acento
estranxeiro, ou se cometan
erros de pronuncia que
n on
interrompan
a
comunicación,
e
os
interlocutores teñan que
solicitar repeticións de
cando en vez.

-Os sons [o] / [ɔ], [a] / [ɑ].

-LE p. 12 -Boîte à
sons.

-Os sons [p] / [b], [d] / [t].
-LE p. 14 -Boîte à
sons.
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Comunicación: comprensión
Identificar a información
esencial, os puntos máis
relevantes e os detalles
importantes en textos,
tanto en formato impreso
como en soporte dixital,
breves e ben estruturados
escritos nun rexistro formal
ou neutro, que traten de
asuntos cotiáns, de temas
de interese ou relevantes
para os propios estudos e
ocupacións,
e
que
conteñan
estruturas
sinxelas e un léxico de uso
común.

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión
1. Identifica, con axuda da
imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. e.
unha fotocopiadora), así
como instrucións claras para
a realización de actividades e
normas de seguridade básicas
(p. e. nun espazo de lecer).
2.
Comprende
correspondencia
persoal
sinxela en calquera formato
na que fala dun mesmo; se
describen persoas, obxectos e
lugares;
se
narran
acontecementos
pasados,
presentes e futuros, reais ou
imaxinarios, e expresa de
maneira sinxela sentimentos,
desexos e opinións sobre
temas xerais, coñecidos ou do
seu interese.

-Comprender
os
documentos, os diálogos
breves con axuda da imaxe.

-LE pp. 16-17, act. 1-2

-Saber establecer a relación
entre as fotografías e os
textos.

-LE p. 13, act. 5
-LE pp. 16-17, act. 1

-Desenvolver
a
competencia
de
comprensión escrita a
partir de documentos
auténticos
ou
semiauténticos.

-LE pp. 16-17

-Comprender as preguntas
e
saber
buscar
a
información específica nos
documentos.

-LE pp. 16-17, act. 3

3. Entende o esencial de
correspondencia formal na
que se lle informa sobre
asuntos do seu interese no
contexto
persoal
ou
educativo (p. e. sobre unha
bolsa para realizar un curso
de idiomas).
4. Capta as ideas principais de
textos xornalísticos breves en
calquera soporte e sobre
temas xerais ou do seu
interese se os números, os
nomes, as ilustracións e os
títulos vehiculan gran parte
da mensaxe.
5.
Entende
información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia
ou
consulta
claramente
estruturados
sobre temas relativos a
asuntos do seu interese (p. e.
s ob re
unha
aplicación
informática, un libro ou unha
película), sempre que poida
reler as seccións difíciles.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión
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Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para a comprensión do
sentido
xeral,
a
información esencial, os
puntos e as ideas principais
ou os detalles relevantes
do texto.

-Ler as preguntas para
identificar o tipo de
información que han de
buscar e comprender no
texto.

-LE pp. 16-17, act. 1-2

-Ler para obter a idea
global do texto.

-LE pp. 16-17, act. 1-2

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades
de
lecer,
incluídas
manifestacións
artísticas como a música ou
o cinema), condicións de
vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no traballo, no
centro educativo, nas
institucións), e convencións
sociais
(costumes,
tradicións).

-Familiarizarse
con
consellos para viaxar por
pouco diñeiro.

-LE pp. 16-17

-A experimentación da
linguaxe a través da obra
Exercices de style de
Raymond Queneau.

-LE p. 18, act. 1-2

-Descubrimento do autor e
do movemento literario
que representa.

-LE p. 18, act. 1-2

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións
comunicativas
máis relevantes do texto e
un repertorio dos seus
expoñentes máis comúns,
así como os patróns
discursivos
de
uso
frecuente
relativos
á
organización
textual
(introdución do tema,
desenvolvemento e cambio
temático, e peche textual).

-Narración
de
feitos
presentes e pasados.

-LE p. 15, act. 5-6

-Descrición de hábitos.

-LE p. 14, act. 1-3
-LE p. 15, act. 4

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Recoñecer, e aplicar á
comprensión do texto, os
constituíntes
e
a
organización de estruturas
sintácticas
de
uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados asociados (p. e.
estrutura
interrogativa
para facer unha suxestión).

-O passé composé e o
imperfecto.

-LE p. 13 -J'observe et
j'analyse

-O imperfecto habitual.

-LE p. 15 -J'observe et
j'analyse

-Os pronomes relativos.

-LE p. 13 -J'observe et
j'analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Recoñecer léxico escrito de
uso común relativo a
asuntos cotiáns e a temas
xerais ou relacionados cos
propios intereses, estudos
e ocupacións, e inferir do
contexto e do cotexto, con
apoio visual, os significados

-Os medios de transporte.

-LE pp. 16-17

-Cidades e países.

-LE p. 12, act. 3

-Expresións de tempo para
elaborar un relato.

-LE p. 14, act. 3
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de palabras e expresións
de uso menos frecuente ou
máis específico.
Convencións ortográficas

Convencións ortográficas

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas
e
de
puntuación, así como as
abreviaturas e os símbolos
de uso común (p. e. %), e
os
seus
significados
asociados.

-Os homófonos gramaticais
a / à, du / dû, la / là, ou /
où, sur / sûr.

-LE
p.
17
Orthographe

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Comunicación: produción
Escribir, en papel ou en
soporte electrónico, textos
breves, sinxelos e de
estrutura clara sobre temas
cotiáns ou do propio
interese, nun rexistro
formal ou neutro utilizando
adecuadamente
os
recursos
básicos
de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os
signos de puntuación máis
comúns,
cun
control
razoable de expresións e
estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.

Contidos

Actividades

Comunicación: produción
1. Completa un cuestionario
sinxelo
con
información
persoal e relativa á súa
formación,
intereses
ou
afeccións
(p.
e.
pa ra
subscribirse
a
unha
publicación dixital).

-Contar unha viaxe, unha
anécdota.

-LE p. 13, act. 7

-Escribir un anuncio sobre
unha viaxe.

-LE p. 17, act. 3

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
nas
que
fa i
breves
comentarios ou dá instrucións
e indicacións relacionadas
con actividades e situacións
da vida cotiá e do seu
interese, respectando as
convencións e as normas de
cortesía e da netiqueta.
3. Escribe correspondencia
persoal breve na que
establece e mantén o
contacto social (p. e. con
amigos noutros países); se
intercambia información; se
describe en termos sinxelos
sucesos
importantes
e
experiencias persoais; dá
instrucións; fai e acepta
ofrecementos e suxestións (p.
e. cancelan, confirman ou
modifican unha invitación ou
uns plans), e expresa opinións
de maneira sinxela.
4. Escribe correspondencia
formal básica e breve, dirixida
a institucións públicas ou
privadas
ou
entidades
comerciais, solicitando ou
dando
a
información
requirida e observando as
convencións formais e as
normas de cortesía básicas
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-

deste tipo de textos.
Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer
e
aplicar
estratexias adecuadas para
elaborar textos escritos
breves e de estrutura
simple, p. e. copiando
formatos,
fórmulas
e
modelos
convencionais
propios de cada tipo de
texto.

-Mobilizar
todas
as
competencias
desenvolvidas para realizar
unha actividade práctica:
Un voyage inoubliable.

-LE p. 20, act. 1-3

-Saber utilizar as súas notas
para
realizar
unha
actividade.

-LE p. 17, act. 3

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto
escrito
os
coñecementos
socioculturais
e
sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relacións
interpersoais,
comportamento
e
convencións
sociais,
respectando as normas de
cortesía e da netiqueta
máis importantes nos
contextos respectivos.

-Familiarizarse
con
consellos para viaxar por
pouco diñeiro.

-LE pp. 16-17

-A experimentación da
linguaxe a través da obra
Exercices de style de
Raymond Queneau.

-LE p. 18, act. 1-2

-Descubrimento do autor e
do movemento literario
que representa.

-LE p. 18, act. 1-2

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas
polo
propósito
comunicativo,
utilizando os expoñentes
máis
comúns
d
as
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis
frecuente
para
organizar o texto escrito de
maneira
sinxela
coa
suficiente cohesión interna
e coherencia con respecto
ao
contexto
de
comunicación.

-Narración
de
feitos
presentes e pasados.

-LE p. 15, act. 5-6

-Descrición de hábitos.

-LE p. 14, act. 1-3
-LE p. 15, act. 4

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso habitual, e empregar
para
comunicarse
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao
contexto e á intención
comunicativa (repetición
léxica,
elipse,
deíxe
persoal,
espacial
e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos
moi
frecuentes).

-O passé composé e o
imperfecto.

-LE p. 13 -J'observe et
j'analyse

-O imperfecto habitual.

-LE p. 15 -J'observe et
j'analyse

-Os pronomes relativos.

-LE p. 13 -J'observe et
j'analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

467

Coñecer e utilizar un
repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información, opinións e
puntos de vista breves,
simples e directos en
situacións habituais e
cotiás, aínda que en
situacións menos correntes
e sobre temas menos
coñecidos
haxa
que
adaptar a mensaxe.

-Os medios de transporte.

-LE pp. 16-17

-Cidades e países.

-LE p. 12, act. 3

-Expresións de tempo para
elaborar un relato.

-LE p. 14, act. 3

Patróns ortográficos

Patróns ortográficos

Coñecer e aplicar, de
maneira adecuada para
facerse comprensible case
sempre, os signos de
puntuación elementais (p.
e. punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. e. o
uso de maiúsculas e
minúsculas,
ou
a
separación de palabras ao
final de liña), así como as
convencións ortográficas
máis
habituais
na
redacción de textos en
soporte electrónico.

-Os homófonos gramaticais
a / à, du / dû, la / là, ou /
où, sur / sûr.

-LE
p.
17
Orthographe, Dictée

Competencias
clave
(ademais
da
competencia lingüística)

Contidos

Actividades

Competencia matemática
e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

-Utilizar o razoamento e a lóxica para deducir as regras
gramaticais. Aplicalas con concentración e rigor.
-Saber utilizar ferramentas tecnolóxicas para presentar un
traballo.
-Participar e respectar a quenda de palabra.
-Colaborar nas actividades de grupo.
-Mostrar interese por formas de viaxar ecolóxicas.
-Gañar confianza para falar.
-Propor ideas en grupo, aceptar as críticas e saber renunciar
ás súas ideas. Escoitar e respectar a presentación doutros
compañeiros.
-Traballar a capacidade de audición e observación.
-Reforzar a dedución das palabras.
-Desenvolver estratexias para asociar elementos.
-Desenvolver a capacidade de memorización.
-Analizar unha estrutura gramatical e preguntar polo seu
equivalente na lingua materna.
-Tratar de adquirir e asimilar novos coñecementos.
-Practicar a pronuncia.
-Implicarse na aprendizaxe.
-Organizar o seu traballo.
-Coñecer medios de transporte económicos utilizados polos
mozos franceses.
-Ampliar os seus coñecementos literarios e interesarse por
un autor e a súa obra.
-Mostrar interese polas viaxes e outras culturas.
-Desenvolver a súa creatividade.
-Ser capaz de traballar en grupo e suxerir ideas.

-LE pp. 13 e 15,
J'observe et j'analyse
-LE p. 20, act. 2

Competencias
cívicas

sociais

e

Aprender a aprender

Sensibilización e expresión
cultural

Sentido da iniciativa e

-LE pp. 11-20
-LE pp. 11-20
-LE pp. 16-17
-LE p. 19
-LE p. 20, act. 1-3

-LE p. 11, act. 1
-LE p. 11, act. 2
-LE p. 11, act. 2
-LE p. 12, Mémorise
-LE p. 13, J'observe et
j'analyse
-LE pp. 16-17
-LE pp. 11-20
-LE p. 19
-LE p. 20, act. 1-2
-LE pp. 16-17
-LE p. 18, act. 1-2
-LE p. 20, act. 1-2
-LE p. 20, act. 1-2
-LE p. 20, act. 1-2
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espírito emprendedor
Competencia dixital

-Utilizar a web para buscar información sobre unha viaxe,
buscar fotografías para ilustrar a súa presentación, unha
cámara para gravar aos seus compañeiros, preparar o seu
traballo en PowerPoint.

-LE p. 20

469

UNIDADE 2
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Comunicación: comprensión oral
Identificar
a
información
esencial, os puntos principais e
os detalles máis relevantes en
textos orais breves e ben
estruturados, transmitidos de
viva voz ou por medios
técnicos e articulados a
velocidade lenta ou media, nun
rexistro formal, informal ou
neutro, e que versen sobre
asuntos cotiáns en situacións
habituais ou sobre temas
xerais ou do propio campo de
interese nos ámbitos persoal,
público, e educativo, sempre
que as condicións acústicas
non distorsionen a mensaxe e
se poida volver a escoitar.

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral
1. Capta os puntos
principais e os detalles
relevantes de indicacións,
anuncios, mensaxes e
comunicados breves e
articulados de maneira
lenta e clara (p. e. por
megafonía,
ou
nun
contestador automático),
sempre que as condicións
acústicas sexan boas e o
s on
non
estea
distorsionado.
2. Entende información
relevante do que se lle di
en transaccións e xestións
cotiás e estruturadas (p.
e. en hoteis, tendas,
albergues, restaurantes,
espazos de lecer ou
centros de estudos).

-Practicar a comprensión
oral de textos breves
escoitando:
-descricións
personalidade;

de

-LE p. 21, act. 1-2

-unha historia / cómic;

-LE p. 22, act. 1
-LE p. 23, act. 6

-unhas conversacións;

-LE p. 24, act. 1

-unha
entrevista
programa de radio;
-un ditado;

nun

-LE p. 25, act. 5-6-7

-LE p. 27, Dictée

3. Comprende, nunha
conversación informal na
que participa, descricións,
narracións, puntos de
vista
e
opinións
formulados de maneira
simple sobre asuntos
prácticos da vida diaria e
sobre temas do seu
interese, cando se lle fala
con claridade, amodo e
directamente
e
o
interlocutor está disposto
a repetir ou reformular o
que dixo.
4. Comprende, nunha
conversación formal, ou
entrevista
na
que
participa (p. e. nun centro
de estudos), preguntas
sobre asuntos persoais ou
educativos, así como
comentarios sinxelos e
predicibles relacionados,
sempre que poida pedir
que se lle repita, aclare
ou elabore algo do que se
lle dixo.
5.
Identifica
a
información esencial de
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programas de televisión
sobre asuntos cotiáns ou
do
seu
interese
articulados con lentitude
e claridade (p. e. noticias,
documentais
ou
entrevistas), cando as
imaxes vehiculan gran
parte da mensaxe.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para a comprensión do sentido
xeral, a información esencial,
os puntos e as ideas principais
ou os detalles relevantes do
texto.

-Practicar a concentración
auditiva.

-LE pp. 21-2, act. de
comprensión oral

-Memorizar expresións e
mobilizalas para asocialas
nos diálogos / textos e
facilitar a comprensión.

-LE p. 22, act. 3
-LE p. 24, act. 2

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos
socioculturais
e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de estudo e
de traballo, actividades de
lecer), condicións de vida e
contorna,
relacións
interpersoais (entre homes e
mulleres, no traballo, no
centro
educativo,
nas
institucións), comportamento
(xestos, expresións faciais, uso
da voz, contacto visual), e
convencións sociais (costumes,
tradicións).

-Coñecer as fábulas de
Esopo a La Fontaine.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións comunicativas máis
relevantes do texto e un
repertorio
d os
seus
expoñentes máis comúns, así
como os patróns discursivos de
uso frecuente relativos á
organización
textual
(introdución
do
tema,
desenvolvemento e cambio
temático, e peche textual).

-Descrición
personalidade.

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Recoñecer,
e aplicar
á
comprensión do texto, os
coñecementos
sobre
os
constituíntes e a organización
de patróns sintácticos e
discursivos de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados asociados (p.
e. estrutura interrogativa para
facer unha suxestión).

-Os
adxectivos
demostrativos
e
os
pronomes tónicos.

-LE p. 23 -J'observe et
j'analyse

-Os pronomes posesivos.

-LE p. 23 -J'observe et
j'analyse
-LE p. 25 -J'observe et
j'analyse

da

-LE pp. 26-27

-LE p. 21, act. 1-3

-Descricións físicas.

-LE p. 22, act. 4

-Expresión da pertenza.

-LE p. 23 -J'observe et
j'analyse

-O estilo
presente.

indirecto

en
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Léxico de uso común

Léxico de uso común

Recoñecer léxico oral de uso
común relativo a asuntos
cotiáns e a temas xerais ou
relacionados
cos
propios
intereses,
estudos
e
ocupacións, e inferir do
contexto e do cotexto, con
apoio visual, os significados de
palabras e expresións de uso
menos frecuente ou máis
específico.

-Os trazos de carácter.

-LE p. 21, act. 1
-LE p. 28, act. 2

-Os verbos introductores
do discurso.

-LE p. 25 -J'observe et
j'analyse

-Refráns con animais.

-LE p. 28, act. 1

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de
entoación de uso común, e
recoñecer os significados e as
intencións
comunicativas
xerais relacionados.

-Os sons [f] / [s] / [].
-Os sons [i] / [y] / [u] / [ɥi].

-LE p. 22, Boîte à
sons.
-LE p. 24, Boîte à
sons.

BLOQUE 2. PRODUCIÓN TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Comunicación: produción oral
Expresión
Producir textos breves e
comprensibles,
tanto
en
conversación cara a cara como
por teléfono ou outros medios
técnicos, nun rexistro neutro
ou informal, cunha linguaxe
sinxela, nos que se dá, solicita
e intercambia información
sobre temas de importancia na
vida cotiá e asuntos coñecidos
ou de interese persoal,
educativo ou ocupacional, e se
xustifican
brevemente os
motivos de determinadas
accións e plans, aínda que ás
veces haxa interrupcións ou
vacilacións, resulten evidentes
as pausas e a reformulación
para organizar o discurso e
seleccionar
expresións
e
estruturas, e o interlocutor
teña que solicitar ás veces que
se lle repita o que dixo.
Interacción
Manexar frases curtas, grupos
de palabras e fórmulas para
desenvolverse de maneira
suficiente
en
breves
intercambios en situacións
habituais
e
cotiás,
interrompendo en ocasións o
discurso
para
buscar
expresións, articular palabras

Contidos

Actividades

Comunicación: produción oral
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
preguntas
breves
e
sinxelas dos oíntes sobre
o seu contido.
2. Desenvólvese coa
debida corrección en
xestións e transaccións
cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e
o lecer, seguindo normas
de cortesía básicas (saúdo
e tratamento).
3.
Participa
en
conversacións informais
breves, cara a cara ou por
teléfono
ou
outros
medios técnicos, nas que
establece contacto social,
intercambia información
e expresa de maneira
sinxela opinións e puntos
de vista, fai invitacións e
ofrecementos, pide e
ofrece cousas, pide e dá
indicacións
ou
instrucións, ou discute os

Expresión
-Practicar a pronuncia dos
sons [f] / [s] / [ʃ] et [i] / [y]
/ [u] / [ɥi].

-LE p. 22, Boîte à
sons.
-LE p. 24, Boîte à
sons.

-Producir os monólogos da
unidade.

-LE p. 21, act. 5

-Interpretar as fábulas de
Fontaine.

-LE pp. 26-27, act. 2-3

-Ler un texto coñecido en
voz alta. Prestar atención á
pronuncia e á entoación.

-LE pp. 26-27, act. 1,
4

-Falar sobre a súa
personalidade.

-LE p. 21, act. 5

-Describir a alguén.

-LE p. 22, act. 4

Interacción
-Comunicarse na lingua
estranxeira.

-LE p. 21, act. 3

-Producir diálogos en liña
coas situacións de
comunicación específicas.

-LE p. 24, act. 4
-LE p. 25, act. 6

-Imitar a entoación dos
textos memorizados.

-LE p. 22, mémorise

472

menos frecuentes e reparar a
comunicación en situacións
menos comúns.
Interactuar de maneira sinxela
en intercambios claramente
estruturados,
utilizando
fórmulas ou xestos simples
para tomar ou ceder a quenda
de palabra, aínda que se
dependa en gran medida da
actuación do interlocutor.

pasos que hai que seguir
para
realizar
unha
actividade conxunta.
4.
Desenvólvese
de
maneira simple pero
suficiente
nunha
conversación
formal,
reunión ou entrevista (p.
e. para realizar un curso
de verán), achegando
información
relevante,
expresando de maneira
sinxela as súas ideas
sobre temas habituais,
dando a súa opinión
s ob re
problemas
prácticos cando se lle
pregunta directamente, e
reaccionando de forma
simple ante comentarios,
sempre que poida pedir
que se lle repitan os
puntos clave se o
necesita.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para producir textos orais
monolóxicos ou dialóxicos
breves e de estrutura simple e
clara, utilizando, entre outros,
procedementos
como
a
adaptación da mensaxe a
patróns da primeira lingua ou
outras, ou o uso de elementos
léxicos aproximados se non se
dispón doutros máis precisos.

-Reutilizar os contidos da
unidade nun contexto máis
lúdico.

-LE p. 21, act. 4
-LE p. 22, act. 2
-LE p. 24, act. 4

-Favorecer a implicación
individual e a dinámica de
grupo.

-LE pp. 21-30 -Todas
as actividades orais

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto oral monolóxico ou
dialóxico os coñecementos
socioculturais
e
sociolingüísticos
adquiridos
relativos
a
relacións
interpersoais, comportamento
e
convencións
sociais,
actuando
coa
debida
propiedade e respectando as
normas de cortesía máis
importantes nos contextos
respectivos.

-Coñecer as fábulas de
Esopo a La Fontaine.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis comúns das
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis frecuente para organizar

-Descrición
personalidade.

da

-LE pp. 26-27

-LE p. 21, act. 1-3

-Descricións físicas.

-LE p. 22, act. 4

-Expresión da pertenza.

-LE p. 23 -J'observe et
j'analyse
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o texto de maneira sinxela coa
suficiente cohesión interna e
coherencia con respecto ao
contexto de comunicación.
Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio
limitado
de
estruturas sintácticas de uso
habitual, e empregar para
comunicarse
mecanismos
sinxelos o bastante axustados
ao contexto e á intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipse, deíxe persoal,
espacial
e
temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores conversacionais de
uso moi frecuente).

-Os
adxectivos
demostrativos
e
os
pronomes tónicos.

-LE p. 23 -J'observe et
j'analyse

-Os pronomes posesivos.

-LE p. 23 -J'observe et
j'analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar
información,
opinións e puntos de vista
breves, simples e directos en
situacións habituais e cotiás,
aínda que en situacións menos
correntes haxa que adaptar a
mensaxe.

-Os trazos de carácter.

-LE p. 21, act. 1
-LE p. 28, act. 2

-Os verbos introductores
do discurso.

-LE p. 25 -J'observe et
j'analyse

-Refráns con animais.

-LE p. 28, act. 1

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Pronunciar e entoar de
maneira clara e intelixible,
aínda que ás veces resulte
evidente o acento estranxeiro,
ou se cometan erros de
pronuncia
que
non
interrompan a comunicación, e
os interlocutores teñan que
solicitar repeticións de cando
en vez.

-Os sons [f] / [s] / [].

-O estilo
presente.

indirecto

en
-LE p. 25 -J'observe et
j'analyse

-Os sons [i] / [y] / [u] / [ɥi].

-LE p. 22, Boîte à
sons.
-LE p. 24, Boîte à
sons.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Comunicación: comprensión
Identificar
a
información
esencial, os puntos máis
relevantes e os detalles
importantes en textos, tanto
en formato impreso como en
soporte dixital, breves e ben
estruturados escritos nun
rexistro formal ou neutro, que
traten de asuntos cotiáns, de
temas
de
interese
ou
relevantes para os propios
estudos e ocupacións, e que
conteñan estruturas sinxelas e

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión
1. Identifica, con axuda
da imaxe, instrucións
xerais de funcionamento
e manexo de aparellos de
uso cotián (p. e. unha
fotocopiadora), así como
instrucións claras para a
realización de actividades
e normas de seguridade
básicas (p. e. nun espazo
de lecer).
2.
Comprende
correspondencia persoal

-Comprender
os
documentos, os diálogos
breves con axuda da imaxe.
-Saber
establecer
relación
entre
fotografías e os textos.

a
as

-Desenvolver
a
competencia
de
comprensión escrita a
partir de documentos
auténticos
ou
semi-

-LE p. 22, act. 1
-LE p. 23, act. 5

-LE p. 26, act. 2

-LE pp. 26-27
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un léxico de uso común.

sinxela
en
calquera
formato na que fala dun
mesmo; se describen
persoas,
obxectos
e
lugares;
se
narran
acontecementos pasados,
presentes e futuros, reais
ou imaxinarios, e expresa
de
maneira
sinxela
sentimentos, desexos e
opinións sobre temas
xerais, coñecidos ou do
seu interese.

auténticos.
-Comprender as preguntas
e
saber
buscar
a
información específica nos
documentos.

-LE p. 23, act. 5
-LE p. 27, act. 6

3. Entende o esencial de
correspondencia formal
na que se lle informa
sobre asuntos do seu
interese no contexto
persoal ou educativo (p.
e. sobre unha bolsa para
realizar un curso de
idiomas).
4. Capta as
ideas
principais
de
textos
xornalísticos breves en
calquera soporte e sobre
temas xerais ou do seu
interese se os números,
os nomes, as ilustracións
e os títulos vehiculan gran
parte da mensaxe.
5. Entende información
específica esencial en
páxinas web e outros
materiais de referencia
ou consulta claramente
estruturados sobre temas
relativos a asuntos do seu
interese (p. e. sobre unha
aplicación informática, un
libro ou unha película),
sempre que poida reler as
seccións difíciles.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para a comprensión do sentido
xeral, a información esencial,
os puntos e as ideas principais
ou os detalles relevantes do
texto.

-Ler as preguntas para
anticiparse á información
que van ler.

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos
socioculturais
e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de estudo e
de traballo, actividades de

-Coñecer as fábulas de
Esopo a La Fontaine.

-LE p. 22, act. 1

-LE pp. 26-27
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lecer, incluídas manifestacións
artísticas como a música ou o
cinema), condicións de vida e
contorna,
relacións
interpersoais (entre homes e
mulleres, no traballo, no
centro
educativo,
nas
institucións), e convencións
sociais (costumes, tradicións).
Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións comunicativas máis
relevantes do texto e un
repertorio
d os
seus
expoñentes máis comúns, así
como os patróns discursivos de
uso frecuente relativos á
organización
textual
(introdución
do
tema,
desenvolvemento e cambio
temático, e peche textual).

-Descrición
personalidade.

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Recoñecer,
e aplicar
á
comprensión do texto, os
constituíntes e a organización
de estruturas sintácticas de
uso frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados asociados (p. e.
estrutura interrogativa para
facer unha suxestión).

-Os
adxectivos
demostrativos
e
os
pronomes tónicos.

-LE p. 23 -J'observe et
j'analyse

-Os pronomes posesivos.

-LE p. 23 -J'observe et
j'analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Recoñecer léxico escrito de uso
común relativo a asuntos
cotiáns e a temas xerais ou
relacionados
cos
propios
intereses,
estudos
e
ocupacións, e inferir do
contexto e do cotexto, con
apoio visual, os significados de
palabras e expresións de uso
menos frecuente ou máis
específico.

-Os trazos de carácter.

-LE p. 21, act. 1
-LE p. 28, act. 2

-Os verbos introductores
do discurso.

-LE p. 25 -J'observe et
j'analyse

-Refráns con animais.

-LE p. 28, act. 1

Convencións ortográficas

Convencións ortográficas

Recoñecer
as
principais
convencións
ortográficas,
tipográficas e de puntuación,
así como as abreviaturas e os
símbolos de uso común (p. e.
%), e os seus significados
asociados.

-As grafías do son [s].

da

-LE p. 21, act. 1-3

-Descricións físicas.

-LE p. 22, act. 4

-Expresión da pertenza.

-LE p. 23 -J'observe et
j'analyse

-O estilo
presente.

indirecto

en
-LE p. 25 -J'observe et
j'analyse

-LE
p.
Orthographe

27,

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de avaliación

Estándares de

Contidos

Actividades
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aprendizaxe
Comunicación: produción
Escribir, en papel ou en
soporte electrónico, textos
breves, sinxelos e de estrutura
clara sobre temas cotiáns ou
do propio interese, nun
rexistro formal ou neutro
utilizando adecuadamente os
recursos básicos de cohesión,
as convencións ortográficas
básicas e os signos de
puntuación máis comúns, cun
control razoable de expresións
e estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.

Comunicación: produción
1.
Completa
un
cuestionario sinxelo con
información persoal e
relativa á súa formación,
intereses ou afeccións (p.
e. para subscribirse a
unha publicación dixital).

-Producir
un
texto
solicitando información.

-LE p. 27, act. 3, A
telier d'écriture

2. Escribe notas e
mensaxes
(SMS,
WhatsApp, Twitter), nas
que
fa i
breves
comentarios
ou
dá
instrucións e indicacións
relacionadas
con
actividades e situacións
da vida cotiá e do seu
interese, respectando as
convencións e as normas
de
cortesía
e
da
netiqueta.
3.
Escribe
correspondencia persoal
breve na que establece e
mantén o contacto social
(p. e. con amigos noutros
países); se intercambia
información; se describe
en
termos
sinxelos
sucesos importantes e
experiencias persoais; dá
instrucións; fai e acepta
ofrecementos
e
suxestións (p. e. cancelan,
confirman ou modifican
unha invitación ou uns
plans), e expresa opinións
de maneira sinxela.
4.
Escribe
correspondencia formal
básica e breve, dirixida a
institucións públicas ou
privadas ou entidades
comerciais, solicitando ou
dando a información
requirida e observando as
convencións formais e as
normas
de
cortesía
básicas deste tipo de
textos.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas
para
elaborar
textos escritos breves e de
estrutura
simple,
p.
e.
copiando formatos, fórmulas e
modelos convencionais propios

-Identificar
as
características propias do
estilo formal e informal
para poder aplicalas.

-LE p. 27, act. 2
-Atelier d'écriture

-Seguir un modelo para

-LE p. 27 act. 3
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de cada tipo de texto.

producir os seus propios
textos.
-Mobilizar
todas
as
competencias
desenvolvidas para realizar
unha actividade práctica:
Mise en scène d'une fable.

-Atelier d'écriture

-LE p. 30

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto escrito os coñecementos
socioculturais
e
sociolingüísticos
adquiridos
relativos
a
relacións
interpersoais, comportamento
e
convencións
sociais,
respectando as normas de
cortesía e da netiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

-Coñecer as fábulas de
Esopo a La Fontaine.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis comúns das
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis frecuente para organizar
o texto escrito de maneira
sinxela coa suficiente cohesión
interna e coherencia con
respecto ao contexto de
comunicación.

-Descrición
personalidade.

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio
limitado
de
estruturas sintácticas de uso
habitual, e empregar para
comunicarse
mecanismos
sinxelos o bastante axustados
ao contexto e á intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipse, deíxe persoal,
espacial
e
temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi
frecuentes).

-Os
adxectivos
demostrativos
e
os
pronomes tónicos.

-LE p. 23 -J'observe et
j'analyse

-Os pronomes posesivos.

-LE p. 23 -J'observe et
j'analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Coñecer e utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar
información,
opinións e puntos de vista
breves, simples e directos en
situacións habituais e cotiás,
aínda que en situacións menos
correntes e sobre temas
menos coñecidos haxa que
adaptar a mensaxe.

-Os trazos de carácter.

-LE p. 21, act. 1
-LE p. 28, act. 2

-Os verbos introductores
do discurso.

-LE p. 25, J'observe et
j'analyse

-Refráns con animais.

-LE p. 28, act. 1

da

-LE pp. 26-27

-LE p. 21, act. 1-3

-Descricións físicas.

-LE p. 22, act. 4

-Expresión da pertenza.

-LE p. 23 -J'observe et
j'analyse

-O estilo
presente.

indirecto

en
-LE p. 25 -J'observe et
j'analyse
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Patróns ortográficos

Patróns ortográficos

Coñecer e aplicar, de maneira
adecuada
para
facerse
comprensible case sempre, os
signos
de
puntuación
elementais (p. e. punto, coma)
e as regras ortográficas básicas
(p. e. o uso de maiúsculas e
minúsculas, ou a separación de
palabras ao final de liña), así
como
as
convencións
ortográficas máis habituais na
redacción de textos en soporte
electrónico.

-As grafías do son [s].

-LE
p.
27
Orthographe, Dictée

Competencias
clave
(ademais
da
competencia lingüística)

Contidos

Actividades

Competencia matemática
e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía
Competencias sociais e
cívicas

-Utilizar o razoamento e a lóxica para deducir as regras
gramaticais. Aplicalas con concentración e rigor.

-LE pp. 23 e 25,
J'observe et j'analyse

-Participar, respectar a quenda de palabra e a opinión dos
demais.
-Colaborar nas actividades de grupo.
-Escoitar aos demais. Saber dar un paso atrás cos rumores.
-Interesarse por outros e respectar o seu carácter.
-Participar en actividades por parellas e respectar a quenda
do outro.
-Gañar confianza para falar.
-Traballar a capacidade de audición e observación.
-Reforzar a dedución das palabras.
-Desenvolver estratexias para asociar elementos.
-Desenvolver a capacidade de memorización.

-LE pp. 21-30

Aprender a aprender

Sensibilización e expresión
cultural

Sentido da iniciativa e
espírito emprendedor
Competencia dixital

-Analizar unha estrutura gramatical e preguntar polo seu
equivalente na lingua materna.
-Desenvolver estratexias de comprensión oral. Saber tomar
notas e utilizalas.
-Tratar de adquirir e asimilar novos coñecementos.
-Practicar a pronuncia e a entoación.
-Implicarse na aprendizaxe.
-Organizar o seu traballo.
-Sensibilizarse por un xénero literario (a fábula); descubrir a
súa historia e o autor que a popularizou en Francia: Jean da
Fontaine.
-Familiarizarse con refráns de uso común.
-Facer unha versión dunha fábula de La Fontaine,
desenvolver a súa sensibilidade artística e teatral e aplicala
no escenario.
-Ser capaz de traballar en grupo.
-Utilizar a web para buscar información específica e ampliar
o seu coñecemento.

-LE pp. 21-30
-LE p. 24, act. 4
-LE p. 28, act. 2
-LE p. 29
-LE p. 29
-LE p. 21, act. 1
-LE p. 21, act. 2
-LE p. 21, act. 2
-LE pp. 22 e 24,
Mémorise
-LE p. 23 e 25,
J'observe et j'analyse
-LE p. 24, act. 1-2
-LE pp. 26-27
-LE pp. 21-30
-LE p. 29
-LE p. 30, act. 1-2
-LE pp. 26-27

-LE p. 28, act. 1
-LE p. 30, act. 1-3

-LE p. 30, act. 1-2
-LE p. 26, act. @1
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UNIDADE 3
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación: comprensión oral

Identificar a información
esencial,
os
puntos
principais e os detalles
máis relevantes en textos
orais breves e ben
estruturados, transmitidos
de viva voz ou por medios
técnicos e articulados a
velocidade lenta ou media,
nun
rexistro
formal,
informal ou neutro, e que
versen
sobre
asuntos
cotiáns
en
situacións
habituais ou sobre temas
xerais ou do propio campo
de interese nos ámbitos
persoal,
público,
e
educativo, sempre que as
condicións acústicas non
distorsionen a mensaxe e
se poida volver a escoitar.

-Practicar a comprensión
oral de textos breves de
diversa natureza:

1. Capta os puntos principais e
os detalles relevantes de
indicacións,
anuncios,
mensaxes
e comunicados
breves e articulados de
maneira lenta e clara (p. e. por
megafonía, ou nun contestador
automático), sempre que as
condicións acústicas sexan boas
e
o
s on n on
estea
distorsionado.
2.
Entende
información
relevante do que se lle di en
transaccións e xestións cotiás e
estruturadas (p. e. en hoteis,
tendas,
albergues,
restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).

-fenómenos naturais;

-LE p. 33, act. 1

-unha conversación;

-LE p. 34, act. 1

-datos sobre o planeta;

-LE p. 35, act. 7

-unhas presentacións;

-LE p. 36, act. 1

-un resumo informativo;

-LE p. 37, act. 4

-un ditado;

-LE p. 39, Dictée

3.
Comprende,
nunha
conversación informal na que
participa,
descricións,
narracións, puntos de vista e
opinións
formulados
de
maneira simple sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre
temas do seu interese, cando
se lle fala con claridade, amodo
e directamente e o interlocutor
está disposto a repetir ou
reformular o que dixo.
4.
Comprende,
nunha
conversación
formal,
ou
entrevista na que participa (p.
e. nun centro de estudos),
preguntas
sobre
asuntos
persoais ou educativos, así
como comentarios sinxelos e
predicibles
relacionados,
sempre que poida pedir que se
lle repita, aclare ou elabore
algo do que se lle dixo.
5. Identifica a información
esencial de programas de
televisión
s ob re
asuntos
cotiáns ou do seu interese
articulados con lentitude e
claridade (p. e. noticias,
documentais ou entrevistas),
cando as imaxes vehiculan gran
parte da mensaxe.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión
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Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para a comprensión do
sentido
xeral,
a
información esencial, os
puntos e as ideas principais
ou os detalles relevantes
do texto.

-Practicar a concentración
auditiva.

-LE pp. 33-42 -todas
as actividades de
comprensión oral

-Implicar o
aprendizaxe
memorizar
vocabulario.

-LE p. 33, act. 1, 2
-LE p. 37, act. 4-6
-LE p. 36, act. 1
-LE pp. 38-39
-LE p. 40, act. 1

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades
de
lecer),
condicións de vida e
contorna,
relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no traballo, no
centro educativo, nas
institucións),
comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da
voz, contacto visual), e
convencións
sociais
(costumes, tradicións).

-O planeta e a ecoloxía.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións
comunicativas
máis relevantes do texto e
un repertorio dos seus
expoñentes máis comúns,
así como os patróns
discursivos
de
uso
frecuente
relativos
á
organización
textual
(introdución do tema,
desenvolvemento e cambio
temático, e peche textual).

-Petición de información.

-LE p. 34, act. 3, 4

-Descrición de accións.

-LE p. 37

-Descrición da climatoloxía.

-LE p. 33, act. 1, 2
-LE p. 37, act. 4-6

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Recoñecer, e aplicar á
comprensión do texto, os
coñecementos sobre os
constituíntes
e
a
organización de patróns
sintácticos e discursivos de
uso
frecuente
na
comunicación oral, así
como os seus significados
asociados (p. e. estrutura
interrogativa para facer
unha suxestión).

-As diferentes
interrogativas.

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Recoñecer léxico oral de
uso común relativo a

-O
clima
e
algúns
fenómenos naturais.

corpo
o

na
pa ra
novo

-Expresión de vantaxes e
desvantaxes.

-LE p. 35
-LE pp. 38-39

-LE p. 36, act. 2

formas

-LE p. 35, J'observe et
j'analyse

-Adxectivos e pronomes
interrogativos.

-LE p. 35, J'observe et
j'analyse

-Os momentos da acción:
venir de, être en train de,
aller.

-LE p. 37, J'observe et
j'analyse

-LE p. 33, act. 1, 2
-LE p. 37, act. 4-6
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asuntos cotiáns e a temas
xerais ou relacionados cos
propios intereses, estudos
e ocupacións, e inferir do
contexto e do cotexto, con
apoio visual, os significados
de palabras e expresións
de uso menos frecuente ou
máis específico.

-As profesións.

-LE p. 36, act. 1

-O medio ambiente e a
ecoloxía.

-LE pp. 38-39

-Refráns relacionados co
clima.

-LE p. 40, act. 1

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar
patróns
sonoros,
acentuais,
rítmicos e de entoación de
uso común, e recoñecer os
significados e as intencións
comunicativas
xerais
relacionados.

-Os sons [f] / [v], [ʃ] / [ʒ],
[s ] / [z ].

-LE p. 34, Boîte à sons

-O son [ɛ] e os seus
compostos: [wɛ] / [jɛ].

-LE p. 36, Boîte à sons

BLOQUE 2. PRODUCIÓN TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación: produción oral
Expresión
Producir textos breves e
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono ou
outros medios técnicos,
nun rexistro neutro ou
informal, cunha linguaxe
sinxela, nos que se dá,
solicita
e intercambia
información sobre temas
de importancia na vida
cotiá e asuntos coñecidos
ou de interese persoal,
educativo ou ocupacional,
e se xustifican brevemente
os
motivos
de
determinadas accións e
plans, aínda que ás veces
haxa interrupcións ou
vacilacións,
resulten
evidentes as pausas e a
reformulación
para
organizar o discurso e
seleccionar expresións e
estruturas, e o interlocutor
teña que solicitar ás veces
que se lle repita o que se
dixo.
Interacción
Manexar frases curtas,
grupos de palabras e
fórmulas
para
desenvolverse de maneira
suficiente
en
breves
intercambios en situacións
habituais
e
cotiás,

Contidos

Actividades

Comunicación: produción oral
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 preguntas breves e
sinxelas dos oíntes sobre o seu
contido.

Expresión
-Practicar a pronuncia dos
sons [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] /
[z] e o son [ɛ] e os seus
compostos: [wɛ] / [jɛ].
-Imitar a entoación dos
textos memorizados.

-LE p. 34, Mémorise
-LE p. 36, Mémorise

2. Desenvólvese coa debida
corrección en xestións e
transaccións cotiás, como son
as viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o
lecer, seguindo normas de
cortesía básicas (saúdo e
tratamento).

-Practicar a produción dos
monólogos da unidade.

-LE p. 36, act. 3
-LE p. 37, act. 8

-Realizar unha
presentación sobre un
problema medioambiental.

-LE p. 38, act. @3

3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara ou
por teléfono ou outros medios
técnicos, nas que establece
contacto social, intercambia
información e expresa de
maneira sinxela opinións e
puntos de vista, fai invitacións
e ofrecementos, pide e ofrece
cousas, pide e dá indicacións
ou instrucións, ou discute os
pasos que hai que seguir para
realizar
unha
actividade
conxunta.

-Prestar atención á
pronuncia e á entoación.

-LE p. 34, Boîte à sons
-LE p. 36, Boîte à sons

-LE p. 34, act. 3

-Falar sobre vantaxes e
desvantaxes.
-LE p. 36, act. 2
Interacción
-Comunicarse na lingua
estranxeira.

-Producir pequenos
diálogos en liña coas
situacións de comunicación
específicas.

-LE p. 33, act. 5
-LE p. 35, act. 8
-LE p. 39, act. 5
-LE p. 34, act. 4
-LE p. 40, act. 2

4. Desenvólvese de maneira
simple pero suficiente nunha
conversación formal, reunión
ou entrevista (p. e. para realizar
un curso de verán), achegando
información
relevante,
expresando de maneira sinxela
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interrompendo en ocasións
o discurso para buscar
expresións,
articular
palabras menos frecuentes
e reparar a comunicación
en
situacións
menos
comúns.
Interactuar de maneira
sinxela en intercambios
claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou
xestos simples para tomar
ou ceder a quenda de
palabra, aínda que se
dependa en gran medida
da
actuación
do
interlocutor.

as súas ideas sobre temas
habituais, dando a súa opinión
sobre problemas prácticos
cando
se
lle
pregunta
directamente, e reaccionando
de
forma
simple
ante
comentarios, sempre que poida
pedir que se lle repitan os
puntos clave se o necesita.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para producir textos orais
monolóxicos ou dialóxicos
breves e de estrutura
simple e clara, utilizando,
entre
outros,
procedementos como a
adaptación da mensaxe a
patróns da primeira lingua
ou outras, ou o uso de
elementos
léxicos
aproximados se non se
dispón
doutros
máis
precisos.

-Saber pedir información
específica.

-LE p. 34, act. 3

-Implicar o
aprendizaxe
memorizar
vocabulario.

-LE p. 33, act. 1, 2
-LE p. 37, act. 4-6
-LE p. 36, act. 1
-LE pp. 38-39
-LE p. 40, act. 1

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto oral monolóxico ou
dialóxico os coñecementos
socioculturais
e
sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relacións
interpersoais,
comportamento
e
convencións
sociais,
actuando
coa
debida
propiedade e respectando
as normas de cortesía máis
importantes nos contextos
respectivos.

-O planeta e a ecoloxía.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas
polo
propósito
comunicativo,
utilizando os expoñentes
máis
comúns
das
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis
frecuente
para
organizar o texto de
maneira
sinxela
coa
suficiente cohesión interna

-Petición de información.

-LE p. 34, act. 3, 4

-Descrición de accións.

-LE p. 37

-Descrición da climatoloxía.

-LE p. 33, act. 1, 2
-LE p. 37, act. 4-6

-Expresión de vantaxes e
desvantaxes.

-LE p. 36, act. 2

corpo
o

na
pa ra
novo

-Favorecer a implicación
individual e a dinámica de
grupo.

-LE pp. 33-42 -todas
as actividades de
produción oral

-LE p. 35
-LE pp. 38-39
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e coherencia con respecto
ao
contexto
de
comunicación.
Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso habitual, e empregar
para
comunicarse
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao
contexto e á intención
comunicativa (repetición
léxica,
elipse,
deíxe
persoal,
espacial
e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-As diferentes
interrogativas.

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Coñecer e utilizar un
repertorio
léxico
ora l
suficiente para comunicar
información, opinións e
puntos de vista breves,
simples e directos en
situacións habituais e
cotiás, aínda que en
situacións menos correntes
haxa que adaptar a
mensaxe.

-O
clima
e
algúns
fenómenos naturais.

-LE p. 33, act. 1, 2
-LE p. 37, act. 4-6

-As profesións.

-LE p. 36, act. 1

-O medio ambiente e a
ecoloxía.

-LE pp. 38-39

-Refráns relacionados co
clima.

-LE p. 40, act. 1

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Pronunciar e entoar de
maneira clara e intelixible,
aínda que ás veces resulte
evidente
o
acento
estranxeiro, ou se cometan
erros de pronuncia que
n on
interrompan
a
comunicación,
e
os
interlocutores teñan que
solicitar repeticións de
cando en vez.

-Os sons [f] / [v], [ʃ] / [ʒ],
[s ] / [z ].

formas

-LE p. 35, J'observe et
j'analyse

-Adxectivos e pronomes
interrogativos.

-LE p. 35, J'observe et
j'analyse

-Os momentos da acción:
venir de, être en train de,
aller.

-LE p. 37, J'observe et
j'analyse

-O son [ɛ] e os seus
compostos: [wɛ] / [jɛ].

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación: comprensión
Identificar a información
esencial, os puntos máis
relevantes e os detalles
importantes en textos,
tanto en formato impreso
como en soporte dixital,
breves e ben estruturados
escritos nun rexistro formal
ou neutro, que traten de
asuntos cotiáns, de temas

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión
1. Identifica, con axuda da
imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. e.
unha fotocopiadora), así como
instrucións claras para a
realización de actividades e
normas de seguridade básicas
(p. e. nun espazo de lecer).
2. Comprende correspondencia

-Comprender
os
documentos con axuda das
imaxes.

-LE p. 35, act. 5
-LE pp. 38-39

-Saber establecer a relación
entre as fotografías e os
textos.

-LE p. 39, act. 4

-Desenvolver
competencia

-LE pp. 38-39

a
en
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de interese ou relevantes
para os propios estudos e
ocupacións,
e
que
conteñan
estruturas
sinxelas e un léxico de uso
común.

persoal sinxela en calquera
formato na que fala dun
mesmo; se describen persoas,
obxectos e lugares; se narran
acontecementos
pasados,
presentes e futuros, reais ou
imaxinarios, e expresa de
maneira sinxela sentimentos,
desexos e opinións sobre temas
xerais, coñecidos ou do seu
interese.

comprensión escrita a
partir de documentos
auténticos
ou
semiauténticos.

3. Entende o esencial de
correspondencia formal na que
se lle informa sobre asuntos do
seu interese no contexto
persoal ou educativo (p. e.
sobre unha bolsa para realizar
un curso de idiomas).
4. Capta as ideas principais de
textos xornalísticos breves en
calquera soporte e sobre temas
xerais ou do seu interese se os
números, os nomes, as
ilustracións e os títulos
vehiculan gran parte da
mensaxe.
5.
Entende
información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia
ou
consulta
claramente estruturados sobre
temas relativos a asuntos do
seu interese (p. e. sobre unha
aplicación informática, un libro
ou unha película), sempre que
poida reler as seccións difíciles.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para a comprensión do
sentido
xeral,
a
información esencial, os
puntos e as ideas principais
ou os detalles relevantes
do texto.

-Identificar
relevantes.

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades
de
lecer,
incluídas
manifestacións
artísticas como a música ou
o cinema), condicións de
vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no traballo, no

-O planeta e a ecoloxía.

detalles

-Identificar a información
global observando o título
e as imaxes.

-LE p. 34, act. 2

-LE pp. 38-39

-LE p. 35
-LE pp. 38-39
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centro educativo, nas
institucións), e convencións
sociais
(costumes,
tradicións).
Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións
comunicativas
máis relevantes do texto e
un repertorio dos seus
expoñentes máis comúns,
así como os patróns
discursivos
de
uso
frecuente
relativos
á
organización
textual
(introdución do tema,
desenvolvemento e cambio
temático, e peche textual).

-Petición de información.

-LE p. 34, act. 3, 4

-Descrición de accións.

-LE p. 37

-Descrición da climatoloxía.

-LE p. 33, act. 1, 2
-LE p. 37, act. 4-6

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Recoñecer, e aplicar á
comprensión do texto, os
constituíntes
e
a
organización de estruturas
sintácticas
de
uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados asociados (p. e.
estrutura
interrogativa
para facer unha suxestión).

-As diferentes
interrogativas.

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Recoñecer léxico escrito de
uso común relativo a
asuntos cotiáns e a temas
xerais ou relacionados cos
propios intereses, estudos
e ocupacións, e inferir do
contexto e do cotexto, con
apoio visual, os significados
de palabras e expresións
de uso menos frecuente ou
máis específico.

-O
clima
e
algúns
fenómenos naturais.

-LE p. 33, act. 1, 2
-LE p. 37, act. 4-6

-As profesións.

-LE p. 36, act. 1

-O medio ambiente e a
ecoloxía.

-LE pp. 38-39

-Refráns relacionados co
clima.

-LE p. 40, act. 1

Convencións ortográficas

Convencións ortográficas

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas
e
de
puntuación, así como as
abreviaturas e os símbolos
de uso común (p. e. %), e
os
seus
significados
asociados.

-As grafías do son [e];
participios
pasados,
adxectivos,
infinitivos:
é(e)(s) ou er.

-Expresión de vantaxes e
desvantaxes.

-LE p. 36, act. 2

formas

-LE p. 35, J'observe et
j'analyse

-Adxectivos e pronomes
interrogativos.

-LE p. 35, J'observe et
j'analyse

-Os momentos da acción:
venir de, être en train de,
aller.

-LE p. 37, J'observe et
j'analyse

-LE
p.
39
Orthographe

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación: produción
Escribir, en papel ou en
soporte electrónico, textos
breves, sinxelos e de

Contidos

Actividades

Comunicación: produción
1. Completa un cuestionario
sinxelo con información persoal
e relativa á súa formación,

-Producir as preguntas para
un cuestionario.

-LE p. 35, act. 8

486

-

estrutura clara sobre temas
cotiáns ou do propio
interese, nun rexistro
formal ou neutro utilizando
adecuadamente
os
recursos
básicos
de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os
signos de puntuación máis
comúns,
cun
control
razoable de expresións e
estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.

intereses ou afeccións (p. e.
para subscribirse a unha
publicación dixital).

-Escribir unha carta de
presentación.

-LE p. 39, act. 4 Atelier d'écriture

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter), nas
que fai breves comentarios ou
dá instrucións e indicacións
relacionadas con actividades e
situacións da vida cotiá e do
seu interese, respectando as
convencións e as normas de
cortesía e da netiqueta.
3. Escribe correspondencia
persoal breve na que establece
e mantén o contacto social (p.
e. con amigos noutros países);
se intercambia información; se
describe en termos sinxelos
sucesos
importantes
e
experiencias
persoais;
dá
instrucións; fai e acepta
ofrecementos e suxestións (p.
e. cancelan, confirman ou
modifican unha invitación ou
uns plans), e expresa opinións
de maneira sinxela.
4. Escribe correspondencia
formal básica e breve, dirixida a
institucións
públicas
ou
privadas
ou
entidades
comerciais, solicitando ou
dando a información requirida
e observando as convencións
formais e as normas de cortesía
básicas deste tipo de textos.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer
e
aplicar
estratexias adecuadas para
elaborar textos escritos
breves e de estrutura
simple, p. e. copiando
formatos,
fórmulas
e
modelos
convencionais
propios de cada tipo de
texto.

-Seguir un modelo para
producir os seus propios
textos.

-LE p. 39, act. 1-4

-Mobilizar
todas
as
competencias
desenvolvidas para realizar
unha actividade práctica:
Des solutions pour une
planète.

-LE p. 42

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto
escrito
os
coñecementos
socioculturais
e
sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relacións
interpersoais,
comportamento
e
convencións
sociais,
respectando as normas de
cortesía e da netiqueta
máis importantes nos

-O planeta e a ecoloxía.

-LE p. 35
-LE pp. 38-39
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contextos respectivos.
Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas
polo
propósito
comunicativo,
utilizando os expoñentes
máis
comúns
das
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis
frecuente
para
organizar o texto escrito de
maneira
sinxela
coa
suficiente cohesión interna
e coherencia con respecto
ao
contexto
de
comunicación.

-Petición de información.

-LE p. 34, act. 3, 4

-Descrición de accións.

-LE p. 37

-Descrición da climatoloxía.

-LE p. 33, act. 1, 2
-LE p. 37, act. 4-6

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso habitual, e empregar
para
comunicarse
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao
contexto e á intención
comunicativa (repetición
léxica,
elipse,
deíxe
persoal,
espacial
e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos
moi
frecuentes).

-As diferentes
interrogativas.

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Coñecer e utilizar un
repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información, opinións e
puntos de vista breves,
simples e directos en
situacións habituais e
cotiás, aínda que en
situacións menos correntes
e sobre temas menos
coñecidos
haxa
que
adaptar a mensaxe.

-O
clima
e
algúns
fenómenos naturais.

-LE p. 33, act. 1, 2
-LE p. 37, act. 4-6

-As profesións.

-LE p. 36, act. 1

-O medio ambiente e a
ecoloxía.

-LE pp. 38-39

-Refráns relacionados co
clima.

-LE p. 40, act. 1

-Expresión de vantaxes e
desvantaxes.

-LE p. 36, act. 2

formas

-LE p. 35, J'observe et
j'analyse

-Adxectivos e pronomes
interrogativos.

-LE p. 35, J'observe et
j'analyse

-Os momentos da acción:
venir de, être en train de,
aller.

-LE p. 37, J'observe et
j'analyse
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Patróns ortográficos

Patróns ortográficos

Coñecer e aplicar, de
maneira adecuada para
facerse comprensible case
sempre, os signos de
puntuación elementais (p.
e. punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. e. o
uso de maiúsculas e
minúsculas,
ou
a
separación de palabras ao
final de liña), así como as
convencións ortográficas
máis
habituais
na
redacción de textos en
soporte electrónico.

-As grafías do son [e];
participios
pasados,
adxectivos,
infinitivos:
é(e)(s) ou er.

-LE
p.
39
Orthographe, Dictée

Competencias
clave
(ademais
da
competencia lingüística)

Contidos

Actividades

Competencia matemática
e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

-Utilizar o razoamento e a lóxica para deducir as regras
gramaticais. Aplicalas con concentración e rigor.
-Saber utilizar ferramentas tecnolóxicas para presentar un
traballo.
-Participar e respectar a quenda de palabra.
-Colaborar nas actividades de grupo.
-Debater sobre as actividades profesionais, as súas vantaxes
e os seus inconvenientes.
-Tomar conciencia dun problema medioambiental e adoptar
actitudes cívicas adecuada.
-Propor ideas en grupo, aceptar as críticas e saber renunciar
ás súas ideas. Escoitar e respectar a presentación doutros
compañeiros.
-Traballar a capacidade de audición e observación.
-Reforzar a dedución das palabras.
-Desenvolver estratexias para asociar elementos.
-Desenvolver a capacidade de memorización.
-Analizar unha estrutura gramatical e preguntar polo seu
equivalente na lingua materna.
-Tratar de adquirir e asimilar novos coñecementos.
-Practicar a pronuncia e a entoación.
-Implicarse na aprendizaxe.
-Mobilizar os seus coñecementos e utilizalos nun contexto.
-Organizar o seu traballo.
-Descubrir as expresións relacionadas co clima e entender o
seu sentido. Percibir o toque de humor nestas expresións.
-Sensibilizarse con problemas ambientais e implicarse como
cidadán na conservación do planeta.
-Ser capaz de traballar en grupo, suxerir ideas e tomar a
iniciativa.
-Utilizar a web para buscar información específica e poder
presentar un traballo ante a clase.
-Utilizar Internet para buscar información e utilizar
diferentes soportes para facer unha presentación (en vídeo
ou PowerPoint).

-LE pp. 35 e 37,
J'observe et j'analyse
-LE p. 42, act. 2-3

Competencias
cívicas

sociais

e

Aprender a aprender

Sensibilización e expresión
cultural

Sentido da iniciativa e
espírito emprendedor
Competencia dixital

-LE pp. 33-20
-LE pp. 33-20
-LE pp. 36, act. 3
-LE pp. 38, act. 1
-LE p. 42, act. 1-3

-LE pp. 33-42
-LE p. 33
-LE p. 33
-LE p. 36, Mémorise
-LE p. 35 e 37,
J'observe et j'analyse
-LE pp. 38-39
-LE pp. 33-42
-LE p. 41
-LE p. 41, act. 1-4
-LE p. 42, act. 1-3
-LE p. 40, act. 1

-LE p. 42
-LE p. 42, act. 1-3
-LE p. 38, act. @3
-LE p. 42, act. 1-3
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UNIDADE 4
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Comunicación: comprensión oral
Identificar a información
esencial, os puntos principais
e os detalles máis relevantes
en textos orais breves e ben
estruturados, transmitidos
de viva voz ou por medios
técnicos e articulados a
velocidade lenta ou media,
nun rexistro formal, informal
ou neutro, e que versen
sobre asuntos cotiáns en
situacións habituais ou sobre
temas xerais ou do propio
campo de interese nos
ámbitos persoal, público, e
educativo, sempre que as
condicións acústicas non
distorsionen a mensaxe e se
poida volver a escoitar.

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral
1. Capta os puntos
principais e os detalles
relevantes de indicacións,
anuncios, mensaxes e
comunicados breves e
articulados de maneira
lenta e clara (p. e. por
megafonía,
ou
nun
contestador automático),
sempre que as condicións
acústicas sexan boas e o
s on
n on
estea
distorsionado.

-Practicar a comprensión
oral de textos breves:

2. Entende información
relevante do que se lle di
en
transaccións
e
xestións
cotiás
e
estruturadas (p. e. en
hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de
lecer ou centros de
estudos).

-as tarefas domésticas;
-unha
mensaxe
contestador;

-LE p. 43, act. 1
no

-LE p. 43, act. 4

-unhas conversacións;

-LE p. 44, act. 1, 2

-unha canción;

-LE p. 45, act. 5
-LE p. 47, act. 4-6

-unha entrevista a unha
deportista;

-LE p. 46, act. 1

-un ditado;

-LE p. 49, Dictée

3. Comprende, nunha
conversación informal na
que
participa,
descricións, narracións,
puntos de vista e
opinións formulados de
maneira simple sobre
asuntos prácticos da vida
diaria e sobre temas do
seu interese, cando se lle
fala con claridade, amodo
e directamente e o
interlocutor está disposto
a repetir ou reformular o
que dixo.
4. Comprende, nunha
conversación formal, ou
entrevista
na
que
participa (p. e. nun centro
de estudos), preguntas
sobre asuntos persoais
ou educativos, así como
comentarios sinxelos e
predicibles relacionados,
sempre que poida pedir
que se lle repita, aclare
ou elabore algo do que se
lle dixo.
5.
Identifica
a
información esencial de
programas de televisión

490

sobre asuntos cotiáns ou
do
seu
interese
articulados con lentitude
e claridade (p. e. noticias,
documentais
ou
entrevistas), cando as
imaxes vehiculan gran
parte da mensaxe.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para a comprensión do
sentido xeral, a información
esencial, os puntos e as ideas
principais ou os detalles
relevantes do texto.

-Practicar a concentración
auditiva.

-LE pp. 43-52 -todas
as actividades de
comprensión oral

-Favorecer a implicación
individual e a dinámica de
grupo.

-LE pp. 43-52

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de estudo
e de traballo, actividades de
lecer), condicións de vida e
contorna,
relacións
interpersoais (entre homes e
mulleres, no traballo, no
centro
educativo,
nas
institucións),
comportamento
(xestos,
expresións faciais, uso da
voz, contacto visual), e
convencións
sociais
(costumes, tradicións).

-Coñecer a
deportista:
Fuentes.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións comunicativas máis
relevantes do texto e un
repertorio
d os
seus
expoñentes máis comúns, así
como os patróns discursivos
de uso frecuente relativos á
organización
textual
(introdución
do
tema,
desenvolvemento e cambio
temático, e peche textual).

-Expresión da reclamación.

unha gran
Andrea

-Coñecer o mundo do circo
e a vida dentro do Circo do
Sol.

-LE p. 46, act. 1-2

-LE pp. 48-49

-LE p. 44, act. 1-2

-Expresión da restrición.
-LE p. 45
-Expresión do consello.
-Expresión da obrigación.

-LE p. 46, act. 1-3
-LE p. 46, act. 3
-LE p. 47, J'observe et
j'analyse; act. 8
-LE p. 50, act. 2

-Expresión da prohibición.

-LE p. 47, J'observe et
j'analyse; act. 8
Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Recoñecer, e aplicar á
comprensión do texto, os
coñecementos sobre os
constituíntes
e
a
organización de patróns
sintácticos e discursivos de
uso
frecuente
na

-Énfase (C'est moi qui... /
C'est à moi de...).

-LE p. 45, J'observe et
j'analyse

-A negación (ne... que).

-LE p. 45, J'observe et
j'analyse

-A

formación

do

-LE p. 47, J'observe et
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comunicación oral, así como
os
seus
significados
asociados (p. e. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

subxuntivo.

j'analyse

-A
obrigación
e
a
prohibición: Il (ne)
faut
(pas) que + subxuntivo /
outras
estruturas
+
infinitivo.

-LE p. 47, J'observe et
j'analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Recoñecer léxico oral de uso
común relativo a asuntos
cotiáns e a temas xerais ou
relacionados cos propios
intereses,
estudos
e
ocupacións, e inferir do
contexto e do cotexto, con
apoio visual, os significados
de palabras e expresións de
uso menos frecuente ou
máis específico.

-As tarefas domésticas.

-LE p. 43, act. 1-2

-A vida cotiá.

-LE p. 47, act. 4-9

-O deporte.

-LE p. 46, act. 1-3

-O mundo do circo.

-LE pp. 48-49, act. 1-3

-Expresións idiomáticas.

-LE p. 50, act. 1

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de
entoación de uso común, e
recoñecer os significados e
as intencións comunicativas
xerais relacionados.

-Os sons [e] / [ø] / [o].

-LE p. 44, Boîte à sons

-O son [ʀ].

-LE p. 46, Boîte à sons

BLOQUE 2. PRODUCIÓN TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Comunicación: produción oral
Expresión
Producir textos breves e
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono ou outros
medios técnicos, nun rexistro
neutro ou informal, cunha
linguaxe sinxela, nos que se
dá, solicita e intercambia
información sobre temas de
importancia na vida cotiá e
asuntos coñecidos ou de
interese persoal, educativo
ou ocupacional, e se
xustifican brevemente os
motivos de determinadas
accións e plans, aínda que ás
veces haxa interrupcións ou
vacilacións,
resulten
evidentes as pausas e a
reformulación para organizar
o discurso e seleccionar
expresións e estruturas, e o
interlocutor
teña
que
solicitar ás veces que se lle
repita o que dixo.

Contidos

Actividades

Comunicación: produción oral
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
preguntas
breves
e
sinxelas dos oíntes sobre
o seu contido.
2. Desenvólvese coa
debida corrección en
xestións e transaccións
cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e
o lecer, seguindo normas
de
cortesía
básicas
(saúdo e tratamento).
3.
Participa
en
conversacións informais
breves, cara a cara ou por
teléfono
ou
outros
medios técnicos, nas que
establece contacto social,
intercambia información

Expresión
-Practicar a pronuncia dos
sons [e] / [ø] / [o] e [ʀ].

-LE p. 44, Boîte à sons
-LE p. 46, Boîte à sons

-Practicar a produción dos
monólogos da unidade
(reclamar, continuar unha
historia).

-LE p. 50, act. 3

-Prestar
atención
pronuncia e á entoación.

á

-LE p. 44, act. 3
-LE p. 45, act. 6
-LE p. 47, act. 7

dunha

-LE p. 44, act. 4

lingua

-LE p. 43, act. 3
-LE p. 45, act. 7

-Producir
pequenos
diálogos en liña coas
situacións de comunicación
específicas.

-LE p. 44, act. 4
-LE p. 46, act. 3
-LE p. 49, act. 3

-Presentar un traballo
sobre a felicidade.

-LE p. 52, act. 3

-Defenderse
acusación.
Interacción
-Comunicarse
estranxeira.

na
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Interacción
Manexar
frases
curtas,
grupos de palabras e
fórmulas para desenvolverse
de maneira suficiente en
breves intercambios en
situacións habituais e cotiás,
interrompendo en ocasións o
discurso
para
buscar
expresións, articular palabras
menos frecuentes e reparar
a comunicación en situacións
menos comúns.
Interactuar
de maneira
sinxela en intercambios
claramente
estruturados,
utilizando fórmulas ou xestos
simples para tomar ou ceder
a quenda de palabra, aínda
que se dependa en gran
medida da actuación do
interlocutor.

e expresa de maneira
sinxela opinións e puntos
de vista, fai invitacións e
ofrecementos, pide e
ofrece cousas, pide e dá
indicacións
ou
instrucións, ou discute os
pasos que hai que seguir
para
realizar
unha
actividade conxunta.

-Falar sobre a repartición
de tarefas domésticas.

-LE p. 45, act. 7

4.
Desenvólvese
de
maneira simple pero
suficiente
nunha
conversación
formal,
reunión ou entrevista (p.
e. para realizar un curso
de verán), achegando
información
relevante,
expresando de maneira
sinxela as súas ideas
sobre temas habituais,
dando a súa opinión
s ob re
problemas
prácticos cando se lle
pregunta directamente, e
reaccionando de forma
simple ante comentarios,
sempre que poida pedir
que se lle repitan os
puntos clave se o
necesita.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para producir textos orais
monolóxicos ou dialóxicos
breves e de estrutura simple
e clara, utilizando, entre
outros,
procedementos
como a adaptación da
mensaxe a patróns da
primeira lingua ou outras, ou
o uso de elementos léxicos
aproximados se non se
dispón
doutros
máis
precisos.

-Memorizar
estruturas
útiles para a comunicación.

-LE p. 44, Mémorise
-LE p. 46, Mémorise

-Favorecer a implicación
individual e a dinámica de
grupo.

-LE pp. 43-52

-Utilizar os contidos da
unidade nun contexto máis
lúdico.

-LE p. 50

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto oral monolóxico ou
dialóxico os coñecementos
socioculturais
e
sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relacións
interpersoais,
comportamento
e
convencións
sociais,
actuando
coa
debida
propiedade e respectando as
normas de cortesía máis
importantes nos contextos

-Coñecer a
deportista:
Fuentes.

unha gran
Andrea

-Coñecer o mundo do circo
e a vida dentro do Circo do
Sol.

-LE p. 46, act. 1-2

-LE pp. 48-49
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respectivos.
Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis comúns das
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis
frecuente
para
organizar o texto de maneira
sinxela
coa
suficiente
cohesión
interna
e
coherencia con respecto ao
contexto de comunicación.

-Expresión da reclamación.

-LE, p. 44, act. 1-2

-Expresión da restrición.

-LE p. 45

-Expresión do consello.

-LE p. 46, act. 1-3

-Expresión da obrigación.

-LE p. 46, act. 3
-LE p. 47, J'observe et
j'analyse; act. 8
-LE p. 50, act. 2

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio
limitado
de
estruturas sintácticas de uso
habitual, e empregar para
comunicarse
mecanismos
sinxelos
o
bastante
axustados ao contexto e á
intención
comunicativa
(repetición léxica, elipse,
deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-Énfase (C'est moi qui... /
C'est à moi de...).

-LE p. 45, J'observe et
j'analyse

-A negación (ne... que).

-LE p. 45, J'observe et
j'analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Coñecer e utilizar un
repertorio
léxico
ora l
suficiente para comunicar
información, opinións e
puntos de vista breves,
simples e directos en
situacións habituais e cotiás,
aínda que en situacións
menos correntes haxa que
adaptar a mensaxe.

-As tarefas domésticas.

-LE p. 43, act. 1-2

-A vida cotiá.

-LE p. 47, act. 4-9

-O deporte.

-LE p. 46, act. 1-3

-O mundo do circo.

-LE pp. 48-49, act. 1-3

-Expresións idiomáticas.

-LE p. 50, act. 1

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Pronunciar e entoar de
maneira clara e intelixible,
aínda que ás veces resulte
evidente
o
acento
estranxeiro, ou se cometan
erros de pronuncia que non
interrompan a comunicación,
e os interlocutores teñan que
solicitar repeticións de cando
en vez.

-Os sons [e] / [ø] / [o].

-Expresión da prohibición.
-LE p. 47, J'observe et
j'analyse; act. 8

-A
formación
subxuntivo.

do

-LE p. 47, J'observe et
j'analyse

-A
obrigación
e
a
prohibición: Il (ne)
faut
(pas) que + subxuntivo /
outras
estruturas
+
infinitivo.

-LE p. 47, J'observe et
j'analyse

-O son [ʀ].

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación
Comunicación: comprensión

Estándares de
aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión
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Identificar a información
esencial, os puntos máis
relevantes e os detalles
importantes en textos, tanto
en formato impreso como en
soporte dixital, breves e ben
estruturados escritos nun
rexistro formal ou neutro,
que traten de asuntos
cotiáns, de temas de interese
ou relevantes para os
propios
estudos
e
ocupacións, e que conteñan
estruturas sinxelas e un
léxico de uso común.

1. Identifica, con axuda
da imaxe, instrucións
xerais de funcionamento
e manexo de aparellos de
uso cotián (p. e. unha
fotocopiadora), así como
instrucións claras para a
realización de actividades
e normas de seguridade
básicas (p. e. nun espazo
de lecer).

-Desenvolver
a
competencia
de
comprensión escrita a
partir de documentos
auténticos
ou
semiauténticos.

-LE pp. 48-49
-LE p. 48, act. @2, 3

2.
Comprende
correspondencia persoal
sinxela
en
calquera
formato na que fala dun
mesmo; se describen
persoas,
obxectos
e
lugares;
se
narran
acontecementos pasados,
presentes e futuros, reais
ou imaxinarios, e expresa
de
maneira
sinxela
sentimentos, desexos e
opinións sobre temas
xerais, coñecidos ou do
seu interese.
3. Entende o esencial de
correspondencia formal
na que se lle informa
sobre asuntos do seu
interese no contexto
persoal ou educativo (p.
e. sobre unha bolsa para
realizar un curso de
idiomas).
4. Capta as ideas
principais
de
textos
xornalísticos breves en
calquera soporte e sobre
temas xerais ou do seu
interese se os números,
os nomes, as ilustracións
e os títulos vehiculan
gran parte da mensaxe.
5. Entende información
específica esencial en
páxinas web e outros
materiais de referencia
ou consulta claramente
estruturados sobre temas
relativos a asuntos do seu
interese (p. e. sobre unha
aplicación informática, un
libro ou unha película),
sempre que poida reler
as seccións difíciles.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para a comprensión do

-Comprender as preguntas
e
saber
buscar
a
información específica nos

-LE p. 48, act. 1
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sentido xeral, a información
esencial, os puntos e as ideas
principais ou os detalles
relevantes do texto.

documentos.

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de estudo
e de traballo, actividades de
lecer,
incluídas
manifestacións
artísticas
como a música ou o cinema),
condicións de vida e
contorna,
relacións
interpersoais (entre homes e
mulleres, no traballo, no
centro
educativo,
nas
institucións), e convencións
sociais
(costumes,
tradicións).

-Coñecer a
deportista:
Fuentes.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións comunicativas máis
relevantes do texto e un
repertorio
d os
seus
expoñentes máis comúns, así
como os patróns discursivos
de uso frecuente relativos á
organización
textual
(introdución
do
tema,
desenvolvemento e cambio
temático, e peche textual).

-Expresión da reclamación.

-LE, p. 44, act. 1-2

-Expresión da restrición.

-LE p. 45

-Expresión do consello.

-LE p. 46, act. 1-3

-Expresión da obrigación.

-LE p. 46, act. 3
-LE p. 47, J'observe et
j'analyse; act. 8
-LE p. 50, act. 2

-Expresión da prohibición.

-LE p. 47, J'observe et
j'analyse; act. 8

-Deducir o significado das
palabras polo contexto.

unha gran
Andrea

-Coñecer o mundo do circo
e a vida dentro do Circo do
Sol.

-LE p. 49, act. 2

-LE p. 46, act. 1-2

-LE pp. 48-49

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Recoñecer, e aplicar á
comprensión do texto, os
constituíntes
e
a
organización de estruturas
sintácticas de uso frecuente
na comunicación escrita, así
como os seus significados
asociados (p. e. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-Énfase (C'est moi qui... /
C'est à moi de...).

-LE p. 45, J'observe et
j'analyse

-A negación (ne... que).

-LE p. 45, J'observe et
j'analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Recoñecer léxico escrito de
uso común relativo a asuntos
cotiáns e a temas xerais ou
relacionados cos propios
intereses,
estudos
e
ocupacións, e inferir do

-As tarefas domésticas.

-LE p. 43, act. 1-2

-A vida cotiá.

-LE p. 47, act. 4-9

-O deporte.

-LE p. 46, act. 1-3

-A
formación
subxuntivo.

do

-LE p. 47, J'observe et
j'analyse

-A
obrigación
e
a
prohibición: Il (ne)
faut
(pas) que + subxuntivo /
outras
estruturas
+
infinitivo.

-LE p. 47, J'observe et
j'analyse
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contexto e do cotexto, con
apoio visual, os significados
de palabras e expresións de
uso menos frecuente ou
máis específico.

-O mundo do circo.

-LE pp. 48-49, act. 1-3

-Expresións idiomáticas.

-LE p. 50, act. 1

Convencións ortográficas

Convencións ortográficas

Recoñecer as principais
convencións
ortográficas,
tipográficas e de puntuación,
así como as abreviaturas e os
símbolos de uso común (p. e.
%), e os seus significados
asociados.

-O plural dos substantivos e
dos adxectivos.

-LE
p.
49
Orthographe

-

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Comunicación: produción
Escribir, en papel ou en
soporte electrónico, textos
breves, sinxelos e de
estrutura clara sobre temas
cotiáns ou do propio
interese, nun rexistro formal
ou
neutro
utilizando
adecuadamente os recursos
básicos de cohesión, as
convencións
ortográficas
básicas e os signos de
puntuación máis comúns,
cun control razoable de
expresións e estruturas
sinxelas e un léxico de uso
frecuente.

Contidos

Actividades

Comunicación: produción
1.
Completa
un
cuestionario sinxelo con
información persoal e
relativa á súa formación,
intereses ou afeccións (p.
e. para subscribirse a
unha publicación dixital).
2. Escribe notas e
mensaxes
(SMS,
WhatsApp, Twitter), nas
que
fa i
breves
comentarios
ou
dá
instrucións e indicacións
relacionadas
con
actividades e situacións
da vida cotiá e do seu
interese, respectando as
convencións e as normas
de
cortesía
e
da
netiqueta.

-Escribir unha reclamación
s ob re
as
actividades
domésticas, seguindo un
modelo.

-LE p. 45, act. 8

-Falar das súas obrigacións
cotiás.

-LE p. 47, act. 9

-Expor un problema nun
foro.

-LE p. 49, act. 4 Atelier d'écriture

3.
Escribe
correspondencia persoal
breve na que establece e
mantén o contacto social
(p. e. con amigos noutros
países); se intercambia
información; se describe
en
termos
sinxelos
sucesos importantes e
experiencias persoais; dá
instrucións; fai e acepta
ofrecementos
e
suxestións
(p.
e.
cancelan, confirman ou
modifican unha invitación
ou uns plans), e expresa
opinións de maneira
sinxela.
4.
Escribe
correspondencia formal
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básica e breve, dirixida a
institucións públicas ou
privadas ou entidades
comerciais, solicitando ou
dando a información
requirida e observando as
convencións formais e as
normas
de
cortesía
básicas deste tipo de
textos.
Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e aplicar estratexias
adecuadas para elaborar
textos escritos breves e de
estrutura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas
e modelos convencionais
propios de cada tipo de
texto.

-Seguir un modelo para
producir os seus propios
textos.

-LE p. 49, act. 1 Atelier d'écriture

-Mobilizar
todas
as
competencias
desenvolvidas para realizar
unha tarefa práctica: La
photo du bonheur.

-LE p. 52

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto
escrito
os
coñecementos socioculturais
e sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relacións
interpersoais,
comportamento
e
convencións
sociais,
respectando as normas de
cortesía e da netiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

-Coñecer a
deportista:
Fuentes.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis comúns das
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis
frecuente
para
organizar o texto escrito de
maneira
sinxela
coa
suficiente cohesión interna e
coherencia con respecto ao
contexto de comunicación.

-Expresión da reclamación.

-LE, p. 44, act. 1-2

-Expresión da restrición.

-LE p. 45

-Expresión do consello.

-LE p. 46, act. 1-3

-Expresión da obrigación.

-LE p. 46, act. 3
-LE p. 47, J'observe et
j'analyse; act. 8
-LE p. 50, act. 2

-Expresión da prohibición.

-LE p. 47, J'observe et
j'analyse; act. 8

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio
limitado
de
estruturas sintácticas de uso
habitual, e empregar para
comunicarse
mecanismos
sinxelos
o
bastante
axustados ao contexto e á
intención
comunicativa
(repetición léxica, elipse,

-Énfase (C'est moi qui... /
C'est à moi de...).

-LE p. 45, J'observe et
j'analyse

-A negación (ne... que).

-LE p. 45, J'observe et
j'analyse

unha gran
Andrea

-Coñecer o mundo do circo
e a vida dentro do Circo do
Sol.

-A
formación
subxuntivo.

do

-LE p. 46, act. 1-2

-LE pp. 48-49

-LE p. 47, J'observe et
j'analyse
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deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos moi frecuentes).

-A
obrigación
e
a
prohibición: Il (ne)
faut
(pas) que + subxuntivo /
outras
estruturas
+
infinitivo.

-LE p. 47, J'observe et
j'analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Coñecer e utilizar un
repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información, opinións e
puntos de vista breves,
simples e directos en
situacións habituais e cotiás,
aínda que en situacións
menos correntes e sobre
temas menos coñecidos haxa
que adaptar a mensaxe.

-As tarefas domésticas.

-LE p. 43, act. 1-2

-A vida cotiá.

-LE p. 47, act. 4-9

-O deporte.

-LE p. 46, act. 1-3

-O mundo do circo.

-LE pp. 48-49, act. 1-3

-Expresións idiomáticas.

-LE p. 50, act. 1

Patróns ortográficos

Patróns ortográficos

Coñecer e aplicar, de
maneira adecuada para
facerse comprensible case
sempre, os signos de
puntuación elementais (p. e.
punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. e. o
uso de maiúsculas
e
minúsculas, ou a separación
de palabras ao final de liña),
así como as convencións
ortográficas máis habituais
na redacción de textos en
soporte electrónico.

-O plural dos substantivos e
dos adxectivos.

-LE
p.
49
Orthographe, Dictée

Competencias
clave
(ademais
da
competencia lingüística)

Contidos

Actividades

Competencia matemática
e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía
Competencias sociais e
cívicas

-Utilizar o razoamento e a lóxica para deducir as regras
gramaticais. Aplicalas con concentración e rigor.

-LE pp. 45 e 47,
J'observe et j'analyse

-Tomar conciencia de certas actitudes cívicas necesarias para
a vida en familia e en comunidade.
-Escoitar os demais e mostrar tolerancia coa intervención
dos seus compañeiros.
-Reflexionar sobre a dependencia que ten a sociedade
moderna das novas tecnoloxías e que afectan
principalmente aos mozos. Avaliar o seu impacto a nivel de
relacións sociais.
-Gañar confianza para falar.
-Respectar as producións orais e os traballos doutros.
-Saber aceptar as críticas e telas en conta.
-Traballar a capacidade de audición e observación.
-Reforzar a dedución das palabras.
-Desenvolver estratexias para asociar elementos.
-Desenvolver a capacidade de memorización.

-LE pp. 44-45

Aprender a aprender

-Analizar unha estrutura gramatical e preguntar polo seu
equivalente na lingua materna.
-Tratar de adquirir e asimilar novos coñecementos.
-Practicar a pronuncia e a entoación.

-LE p. 46, act. 2
-LE p. 50

-LE p. 51
-LE pp. 43-52
-LE p. 52
-LE p. 43, act. 1
-LE p. 43, act. 1
-LE p. 43, act. 1
-LE pp. 44 e 46,
Mémorise
-LE p. 45 e 47,
J'observe et j'analyse
-LE pp. 48-49
-LE pp. 43-52
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Sensibilización e expresión
cultural

Sentido da iniciativa e
espírito emprendedor
Competencia dixital

-Adquirir as estruturas e reutilizalas nun contexto.
-Identificar o formato dun texto para poder reproducilo.
-Implicarse na aprendizaxe.
-Coñecer a unha campioa de natación e ampliar os seus
coñecementos deportivos.
-Descubrir un mundo artístico e espertar a curiosidade polas
artes do circo.
-Descubrir expresións idiomáticas relacionadas coas tarefas
domésticas e percibir o toque de humor.
-Desenvolver a súa creatividade.
-Ser capaz de traballar en grupo, suxerir ideas, tomar a
iniciativa e organizar o seu traballo.
-Aprender a facer procuras en Internet para ampliar os seus
coñecementos.
-Utilizar Internet para facer as procuras iconográficas
específicas.

-LE p. 46, act. 1
-LE p. 50, act. 2
-LE p. 51
-LE p. 46
-LE pp. 48-49
-LE p. 50, act. 1
-LE p. 52, act. 1-2
-LE p. 52, act. 1-3
-LE p. 48, act. @2
-LE p. 52, act. 2
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UNIDADE 5
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación: comprensión oral

Identificar a información
esencial,
os
puntos
principais e os detalles
máis relevantes en textos
orais breves e ben
estruturados, transmitidos
de viva voz ou por medios
técnicos e articulados a
velocidade lenta ou media,
nun
rexistro
formal,
informal ou neutro, e que
versen
sobre
asuntos
cotiáns
en
situacións
habituais ou sobre temas
xerais ou do propio campo
de interese nos ámbitos
persoal,
público,
e
educativo, sempre que as
condicións acústicas non
distorsionen a mensaxe e
se poida volver a escoitar.

-Practicar a comprensión
oral de textos breves de
diversa natureza:

1. Capta os puntos principais
e os detalles relevantes de
indicacións,
anuncios,
mensaxes e comunicados
breves e articulados de
maneira lenta e clara (p. e.
por megafonía, ou nun
contestador
automático),
sempre que as condicións
acústicas sexan boas e o son
non estea distorsionado.
2.
Entende
información
relevante do que se lle di en
transaccións e xestións cotiás
e estruturadas (p. e. en
hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de
lecer ou centros de estudos).

-unhas descricións físicas;

-LE p. 55, act. 1-3

-un diálogo;

-LE p. 56, act. 1

-un interrogatorio policial;

-LE p. 57, act. 4

-unha
tenda;

-LE p. 58, act. 1

situación

nunha

-unha canción;

-LE p. 59, act. 3

-un ditado;

-LE p. 61, Dictée

3.
Comprende,
nunha
conversación informal na que
participa,
descricións,
narracións, puntos de vista e
opinións
formulados
de
maneira simple sobre asuntos
prácticos da vida diaria e
sobre temas do seu interese,
cando se lle fala con
claridade,
amodo
e
directamente e o interlocutor
está disposto a repetir ou
reformular o que dixo.
4.
Comprende,
nunha
conversación formal, ou
entrevista na que participa (p.
e. nun centro de estudos),
preguntas sobre asuntos
persoais ou educativos, así
como comentarios sinxelos e
predicibles
relacionados,
sempre que poida pedir que
se lle repita, aclare ou elabore
algo do que se lle dixo.
5. Identifica a información
esencial de programas de
televisión sobre asuntos
cotiáns ou do seu interese
articulados con lentitude e
claridade (p. e. noticias,
documentais ou entrevistas),
cando as imaxes vehiculan
gran parte da mensaxe.
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Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para a comprensión do
sentido
xeral,
a
información esencial, os
puntos e as ideas principais
ou os detalles relevantes
do texto.

-Practicar a concentración
visual e auditiva.

-LE pp. 55-64 -todas
as actividades de
comprensión oral.

-Memorizar
o
novo
vocabulario e empregalo
nunha situación.

-LE p. 56, Mémorise
-LE p. 58, Mémorise

-Reutilizar as producións
orais
dirixidas
nas
actividades.

-LE p. 62

-Favorecer a implicación
individual e a dinámica de
grupo.

-LE pp. 55-64

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades
de
lecer),
condicións de vida e
contorna,
relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no traballo, no
centro educativo, nas
institucións),
comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da
voz, contacto visual), e
convencións
sociais
(costumes, tradicións).

-Sensibilizarse con diversos
temas.

-LE p. 56

-Literatura
policíaca:
descubrir dous grandes
detectives: o comisario
Maigret e Hércules Poirot;
así
como
os
seus
creadores.

-LE pp. 60-61

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións
comunicativas
máis relevantes do texto e
un repertorio dos seus
expoñentes máis comúns,
así como os patróns
discursivos
de
uso
frecuente
relativos
á
organización
textual
(introdución do tema,
desenvolvemento e cambio
temático, e peche textual).

-Descrición física.

-LE p. 55, act. 1-3

-Expresión da causa.

-LE p. 57

-Expresión do ánimo.

-LE p. 58

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Recoñecer, e aplicar á
comprensión do texto, os
coñecementos sobre os
constituíntes
e
a
organización de patróns
sintácticos e discursivos de
uso
frecuente
na
comunicación oral, así
como os seus significados
asociados (p. e. estrutura

-O
pretérito
pluscuamperfecto.

-LE p. 57, J'observe et
j'analyse

-Expresión da causa (parce
que, comme).

-LE p. 57, J'observe et
j'analyse

-Os
demostrativos.

-LE p. 59, J'observe et
j'analyse

pronomes
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interrogativa para
unha suxestión).

facer

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Recoñecer léxico oral de
uso común relativo a
asuntos cotiáns e a temas
xerais ou relacionados cos
propios intereses, estudos
e ocupacións, e inferir do
contexto e do cotexto, con
apoio visual, os significados
de palabras e expresións
de uso menos frecuente ou
máis específico.

-Os adxectivos descritivos
(trazos faciais).

-LE p. 55, act. 1

-As historias policíacas e
outros feitos diversos.

-LE pp. 56-57
-LE pp. 60-61

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar
patróns
sonoros,
acentuais,
rítmicos e de entoación de
uso común, e recoñecer os
significados e as intencións
comunicativas
xerais
relacionados.

-Os sons [ɛ] / [œ] / [ɔ].

-LE p. 56, Boîte à sons

-Os sons [aj] / [œj] / [uj] /
[ ɛj ].

-LE p. 58, Boîte à sons

BLOQUE 2. PRODUCIÓN TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Comunicación: produción oral
Expresión
Producir textos breves e
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono ou
outros medios técnicos,
nun rexistro neutro ou
informal, cunha linguaxe
sinxela, nos que se dá,
solicita
e intercambia
información sobre temas
de importancia na vida
cotiá e asuntos coñecidos
ou de interese persoal,
educativo ou ocupacional,
e se xustifican brevemente
os
motivos
de
determinadas accións e
plans, aínda que ás veces
haxa interrupcións ou
vacilacións,
resulten
evidentes as pausas e a
reformulación
para
organizar o discurso e
seleccionar expresións e
estruturas, e o interlocutor
teña que solicitar ás veces
que se lle repita o que se
dixo.
Interacción

Contidos

Actividades

Comunicación: produción oral
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
preguntas breves e sinxelas
dos oíntes sobre o seu
contido.
2. Desenvólvese coa debida
corrección en xestións e
transaccións cotiás, como son
as viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o
lecer, seguindo normas de
cortesía básicas (saúdo e
tratamento).
3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara
ou por teléfono ou outros
medios técnicos, nas que
establece contacto social,
intercambia información e
expresa de maneira sinxela
opinións e puntos de vista, fai
invitacións e ofrecementos,
pide e ofrece cousas, pide e
dá indicacións ou instrucións,
ou discute os pasos que hai
que seguir para realizar unha

Expresión
-Descubrir algunhas regras
para pasar do texto escrito
ao texto oral e as regras de
correspondencia entre
fonema e grafema.

-LE p. 61,
Orthographe

-Practicar a pronuncia dos
sons [ɛ] / [œ] / [ɔ] e o sons
[aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].

-LE p. 56, Boîte à sons
-LE p. 58, Boîte à sons

-Practicar a produción dos
monólogos da unidade.

-LE p. 59, act. 5

-Prestar atención á
pronuncia e á entoación.

-LE p. 58, act. 2

-Describir a alguén en
detalle.

-LE p. 55, act. 2-4

-Animar a alguén a tomar
unha decisión.

-LE p. 58, act. 2

-Facer unha presentación
dunha novela dos autores
estudados.

-LE p. 61, act. @4

-Facer unha presentación
da caricatura dun
personaxe.

-LE p. 64, act. 3
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Manexar frases curtas,
grupos de palabras e
fórmulas
para
desenvolverse de maneira
suficiente
en
breves
intercambios en situacións
habituais
e
cotiás,
interrompendo en ocasións
o discurso para buscar
expresións,
articular
palabras menos frecuentes
e reparar a comunicación
en
situacións
menos
comúns.
Interactuar de maneira
sinxela en intercambios
claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou
xestos simples para tomar
ou ceder a quenda de
palabra, aínda que se
dependa en gran medida
da
actuación
do
interlocutor.

actividade conxunta.
4. Desenvólvese de maneira
simple pero suficiente nunha
conversación formal, reunión
ou entrevista (p. e. para
realizar un curso de verán),
achegando
información
relevante, expresando de
maneira sinxela as súas ideas
sobre temas habituais, dando
a
súa
opinión
sobre
problemas prácticos cando se
lle pregunta directamente, e
reaccionando
de
forma
simple ante comentarios,
sempre que poida pedir que
se lle repitan os puntos clave
se o necesita.

Interacción
-Comunicarse na lingua
estranxeira.
-Interactuar cos seus
compañeiros para producir
pequenos diálogos en liña
coas situacións de
comunicación.

-LE p. 55, act. 4

-LE p. 56, act. 3
-LE p. 58, act. 2

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para producir textos orais
monolóxicos ou dialóxicos
breves e de estrutura
simple e clara, utilizando,
entre
outros,
procedementos como a
adaptación da mensaxe a
patróns da primeira lingua
ou outras, ou o uso de
elementos
léxicos
aproximados se non se
dispón
doutros
máis
precisos.

-Facer uso da vacilación
antes de responder, para
gañar tempo.

-LE p. 56, act. 3

-Memorizar
o
novo
vocabulario e empregalo
nunha situación.

-LE p. 56, Mémorise
-LE p. 58, Mémorise

-Reutilizar as producións
orais
dirixidas
nas
actividades.

-LE p. 62

-Favorecer a implicación
individual e a dinámica de
grupo.

-LE pp. 55-64

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto oral monolóxico ou
dialóxico os coñecementos
socioculturais
e
sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relacións
interpersoais,
comportamento
e
convencións
sociais,
actuando
coa
debida
propiedade e respectando
as normas de cortesía máis
importantes nos contextos
respectivos.

-Sensibilizarse con diversos
temas.

-LE p. 56

-Literatura
policíaca:
descubrir dous grandes
detectives: o comisario
Maigret e Hércules Poirot;
así
como
os
seus
creadores.

-LE pp. 60-61

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas
polo
propósito
comunicativo,
utilizando os expoñentes

-Descrición física.

-LE p. 55, act. 1-3

-Expresión da causa.

-LE p. 57
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máis
comúns
das
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis
frecuente
para
organizar o texto de
maneira
sinxela
coa
suficiente cohesión interna
e coherencia con respecto
ao
contexto
de
comunicación.

-Expresión do ánimo.

-LE p. 58

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso habitual, e empregar
para
comunicarse
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao
contexto e á intención
comunicativa (repetición
léxica,
elipse,
deíxe
persoal,
espacial
e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-O
pretérito
pluscuamperfecto.

-LE p. 57, J'observe et
j'analyse

-Expresión da causa (parce
que, comme).

-LE p. 57, J'observe et
j'analyse

-Os
demostrativos.

-LE p. 59, J'observe et
j'analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Coñecer e utilizar un
repertorio
léxico
ora l
suficiente para comunicar
información, opinións e
puntos de vista breves,
simples e directos en
situacións habituais e
cotiás, aínda que en
situacións menos correntes
haxa que adaptar a
mensaxe.

-Os adxectivos descritivos
(trazos faciais).

-LE p. 55, act. 1

-As historias policíacas e
outros feitos diversos.

-LE pp. 56-57
-LE pp. 60-61

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Pronunciar e entoar de
maneira clara e intelixible,
aínda que ás veces resulte
evidente
o
acento
estranxeiro, ou se cometan
erros de pronuncia que
n on
interrompan
a
comunicación,
e
os
interlocutores teñan que
solicitar repeticións de
cando en vez.

-Os sons [ɛ] / [œ] / [ɔ].

pronomes

-Os sons [aj] / [œj] / [uj] /
[ ɛj ].

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Comunicación: comprensión
Identificar a información

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión
1. Identifica, con axuda da

-Analizar

as

imaxes

e

-LE p. 58
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esencial, os puntos máis
relevantes e os detalles
importantes en textos,
tanto en formato impreso
como en soporte dixital,
breves e ben estruturados
escritos nun rexistro formal
ou neutro, que traten de
asuntos cotiáns, de temas
de interese ou relevantes
para os propios estudos e
ocupacións,
e
que
conteñan
estruturas
sinxelas e un léxico de uso
común.

imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. e.
unha fotocopiadora), así
como instrucións claras para
a realización de actividades e
normas de seguridade básicas
(p. e. nun espazo de lecer).
2.
Comprende
correspondencia
persoal
sinxela en calquera formato
na que fala dun mesmo; se
describen persoas, obxectos e
lugares;
se
narran
acontecementos
pasados,
presentes e futuros, reais ou
imaxinarios, e expresa de
maneira sinxela sentimentos,
desexos e opinións sobre
temas xerais, coñecidos ou do
seu interese.

interpretalas.
-Desenvolver
a
competencia
de
comprensión escrita a
partir de documentos
auténticos
ou
semiauténticos.

-LE pp. 60-61

-Comprender as preguntas
e
saber
buscar
a
información específica nos
documentos.

-LE p. 58
-LE pp. 60-61

3. Entende o esencial de
correspondencia formal na
que se lle informa sobre
asuntos do seu interese no
contexto
persoal
ou
educativo (p. e. sobre unha
bolsa para realizar un curso
de idiomas).
4. Capta as ideas principais de
textos xornalísticos breves en
calquera soporte e sobre
temas xerais ou do seu
interese se os números, os
nomes, as ilustracións e os
títulos vehiculan gran parte
da mensaxe.
5.
Entende
información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia
ou
consulta
claramente
estruturados
sobre temas relativos a
asuntos do seu interese (p. e.
s ob re
unha
aplicación
informática, un libro ou unha
película), sempre que poida
reler as seccións difíciles.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para a comprensión do
sentido
xeral,
a
información esencial, os
puntos e as ideas principais
ou os detalles relevantes
do texto.

-Facer unha lectura para
identificar detalles.

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a

-Sensibilizarse con diversos

-LE pp. 60-61, act. 1-3

-LE p. 56
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comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades
de
lecer,
incluídas
manifestacións
artísticas como a música ou
o cinema), condicións de
vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no traballo, no
centro educativo, nas
institucións), e convencións
sociais
(costumes,
tradicións).

temas.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións
comunicativas
máis relevantes do texto e
un repertorio dos seus
expoñentes máis comúns,
así como os patróns
discursivos
de
uso
frecuente
relativos
á
organización
textual
(introdución do tema,
desenvolvemento e cambio
temático, e peche textual).

-Descrición física.

-LE p. 55, act. 1-3

-Expresión da causa.

-LE p. 57

-Expresión do ánimo.

- LEp . 5 8

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Recoñecer, e aplicar á
comprensión do texto, os
constituíntes
e
a
organización de estruturas
sintácticas
de
uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados asociados (p. e.
estrutura
interrogativa
para facer unha suxestión).

-O
pretérito
pluscuamperfecto.

-LE p. 57, J'observe et
j'analyse

-Expresión da causa (parce
que, comme).

-LE p. 57, J'observe et
j'analyse

-Os
demostrativos.

-LE p. 59, J'observe et
j'analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Recoñecer léxico escrito de
uso común relativo a
asuntos cotiáns e a temas
xerais ou relacionados cos
propios intereses, estudos
e ocupacións, e inferir do
contexto e do cotexto, con
apoio visual, os significados
de palabras e expresións
de uso menos frecuente ou
máis específico.

-Os adxectivos descritivos
(trazos faciais).

-LE p. 55, act. 1

-As historias policíacas e
outros feitos diversos.

-LE pp. 56-57
-LE pp. 60-61

Convencións ortográficas

Convencións ortográficas

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas
e
de
puntuación, así como as
abreviaturas e os símbolos
de uso común (p. e. %), e

-As grafías de os sons [ou]
e [ɔ].

-Literatura
policíaca:
descubrir dous grandes
detectives: o comisario
Maigret e Hércules Poirot;
así
como
os
seus
creadores.

pronomes

-LE pp. 60-61

-LE
p.
61
Orthographe
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-

os
seus
asociados.

significados

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Comunicación: produción
Escribir, en papel ou en
soporte electrónico, textos
breves, sinxelos e de
estrutura clara sobre temas
cotiáns ou do propio
interese, nun rexistro
formal ou neutro utilizando
adecuadamente
os
recursos
básicos
de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os
signos de puntuación máis
comúns,
cun
control
razoable de expresións e
estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.

Contidos

Actividades

Comunicación: produción
1. Completa un cuestionario
sinxelo
con
información
persoal e relativa á súa
formación,
intereses
ou
afeccións
(p.
e.
pa ra
subscribirse
a
unha
publicación dixital).

-Escribir a continuación
dunha canción.

-LE p. 59, act. 6

-Escribir un resumo dun
libro.

-LE p. 61, act. 4

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
nas
que
fa i
breves
comentarios ou dá instrucións
e indicacións relacionadas
con actividades e situacións
da vida cotiá e do seu
interese, respectando as
convencións e as normas de
cortesía e da netiqueta.
3. Escribe correspondencia
persoal breve na que
establece e mantén o
contacto social (p. e. con
amigos noutros países); se
intercambia información; se
describe en termos sinxelos
sucesos
importantes
e
experiencias persoais; dá
instrucións; fai e acepta
ofrecementos e suxestións (p.
e. cancelan, confirman ou
modifican unha invitación ou
uns plans), e expresa opinións
de maneira sinxela.
4. Escribe correspondencia
formal básica e breve, dirixida
a institucións públicas ou
privadas
ou
entidades
comerciais, solicitando ou
dando
a
información
requirida e observando as
convencións formais e as
normas de cortesía básicas
deste tipo de textos.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer
e
aplicar
estratexias adecuadas para
elaborar textos escritos
breves e de estrutura
simple, p. e. copiando
formatos,
fórmulas
e
modelos
convencionais
propios de cada tipo de

-Mobilizar
todas
as
competencias
desenvolvidas para realizar
unha tarefa práctica: Faire
une caricature.

-LE p. 64, act. 1-3
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texto.
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto
escrito
os
coñecementos
socioculturais
e
sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relacións
interpersoais,
comportamento
e
convencións
sociais,
respectando as normas de
cortesía e da netiqueta
máis importantes nos
contextos respectivos.

-Sensibilizarse con diversos
temas.

-LE p. 56

-Literatura
policíaca:
descubrir dous grandes
detectives: o comisario
Maigret e Hércules Poirot;
así
como
os
seus
creadores.

-LE pp. 60-61

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas
polo
propósito
comunicativo,
utilizando os expoñentes
máis
comúns
das
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis
frecuente
para
organizar o texto escrito de
maneira
sinxela
coa
suficiente cohesión interna
e coherencia con respecto
ao
contexto
de
comunicación.

-Descrición física.

-LE p. 55, act. 1-3

-Expresión da causa.

-LE p. 57

-Expresión do ánimo.

-LE p. 58

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso habitual, e empregar
para
comunicarse
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao
contexto e á intención
comunicativa (repetición
léxica,
elipse,
deíxe
persoal,
espacial
e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos
moi
frecuentes).

-O
pretérito
pluscuamperfecto.

-LE p. 57, J'observe et
j'analyse

-Expresión da causa (parce
que, comme).

-LE p. 57, J'observe et
j'analyse

-Os
demostrativos.

-LE p. 59, J'observe et
j'analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Coñecer e utilizar un
repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información, opinións e
puntos de vista breves,
simples e directos en
situacións habituais e
cotiás, aínda que en
situacións menos correntes
e sobre temas menos
coñecidos
haxa
que
adaptar a mensaxe.

-Os adxectivos descritivos
(trazos faciais).

-LE p. 55, act. 1

-As historias policíacas e
outros feitos diversos.

-LE pp. 56-57
-LE pp. 60-61

pronomes
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Patróns ortográficos

Patróns ortográficos

Coñecer e aplicar, de
maneira adecuada para
facerse comprensible case
sempre, os signos de
puntuación elementais (p.
e. punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. e. o
uso de maiúsculas e
minúsculas,
ou
a
separación de palabras ao
final de liña), así como as
convencións ortográficas
máis
habituais
na
redacción de textos en
soporte electrónico.

-As grafías de os sons [o] e
[ ɔ] .

-LE
p.
61
Orthographe, Dictée

Competencias
clave
(ademais
da
competencia lingüística)

Contidos

Actividades

Competencia matemática
e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

-Utilizar o razoamento e a lóxica para deducir as regras
gramaticais. Aplicalas con concentración e rigor.
-Utilizar o razoamento e a lóxica para reconstruír a
cronoloxía dunha historia.
-Colaborar nas actividades de interacción. Escoitar e
respectar as producións dos demais.
-Participar e respectar a quenda de palabra.
-Colaborar nas actividades de grupo.
-Tomar conciencia dos compromisos coa natureza e
desempeñar o papel de preservala tanto na cidade como no
campo.
-Mostrar respecto cara aos demais.
-Gañar confianza para falar.
-Propor ideas en grupo, aceptar as críticas e saber renunciar
ás súas ideas. Escoitar e respectar a presentación doutros
compañeiros.
-Traballar a capacidade de audición e observación.
-Reforzar a dedución das palabras.
-Desenvolver estratexias para asociar elementos.
-Desenvolver a capacidade de memorización.
-Analizar unha estrutura gramatical, saber aplicala en
contexto e preguntar polo seu equivalente na lingua
materna.
-Tratar de adquirir e asimilar novos coñecementos sobre un
tema preciso. Desenvolver estratexias de comprensión para
identificar a información esencial.
-Practicar a pronuncia e a entoación.
-Implicarse na aprendizaxe.
-Descubrir as características da canción.
-Descubrir dúas grandes figuras da literatura policíaca e os
seus heroes. Desenvolver o interese e o gusto pola lectura,
en xeral e polo xénero policíaco en particular.
-Desenvolver a súa creatividade. Profundar o seu
coñecemento en materia de música, cinema, deporte e
literatura.
-Participar en xogos de rol coidando a prosodia.
-Ser capaz de traballar en grupo, suxerir ideas, tomar a
iniciativa e organizar o traballo.
-Aprender a realizar procuras específicas en Internet para
acceder rapidamente á información.

-LE pp. 57 e 59,
J'observe et j'analyse
-LE p. 62

Competencias
cívicas

sociais

e

Aprender a aprender

Sensibilización e expresión
cultural

Sentido da iniciativa e
espírito emprendedor
Competencia dixital

-LE p. 55, act. 4
-LE pp. 55-64
-LE pp. 55-64
-LE p. 62

-LE pp. 55-64
-LE p. 63
-LE p. 64, act. 1-3

-LE p. 55, act. 1-3
-LE p. 55, act. 1
-LE p. 55, act. 2
-LE p. 56, Mémorise
-LE p. 57 e 59,
J'observe et j'analyse
-LE pp. 60-61

-LE pp. 55-64
-LE p. 63
-LE p. 59, act. 3
-LE pp. 60-61

-LE p. 64

-LE p. 58, act. 2
-LE p. 64, act. 1-3
-LE p. 61, act. @4
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UNIDADE 6
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación: comprensión oral

Identificar a información
esencial,
os
puntos
principais e os detalles
máis relevantes en textos
orais breves e ben
estruturados, transmitidos
de viva voz ou por medios
técnicos e articulados a
velocidade lenta ou media,
nun
rexistro
formal,
informal ou neutro, e que
versen
sobre
asuntos
cotiáns
en
situacións
habituais ou sobre temas
xerais ou do propio campo
de interese nos ámbitos
persoal,
público,
e
educativo, sempre que as
condicións acústicas non
distorsionen a mensaxe e
se poida volver a escoitar.

-Practicar a comprensión
oral de textos breves de
diversa natureza:

1. Capta os puntos principais
e os detalles relevantes de
indicacións,
anuncios,
mensaxes e comunicados
breves e articulados de
maneira lenta e clara (p. e.
por megafonía, ou nun
contestador
automático),
sempre que as condicións
acústicas sexan boas e o son
non estea distorsionado.

-descrición de obxectos:

-LE p. 65, act. 2-3

-un diálogo;

-LE p. 66, act. 1

-un programa de radio;

-LE p. 68, act. 1

-un ditado;

-LE p. 71, Dictée

2.
Entende
información
relevante do que se lle di en
transaccións e xestións cotiás
e estruturadas (p. e. en
hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de
lecer ou centros de estudos).
3.
Comprende,
nunha
conversación informal na que
participa,
descricións,
narracións, puntos de vista e
opinións
formulados
de
maneira simple sobre asuntos
prácticos da vida diaria e
sobre temas do seu interese,
cando se lle fala con
claridade,
amodo
e
directamente e o interlocutor
está disposto a repetir ou
reformular o que dixo.
4.
Comprende,
nunha
conversación formal, ou
entrevista na que participa (p.
e. nun centro de estudos),
preguntas sobre asuntos
persoais ou educativos, así
como comentarios sinxelos e
predicibles
relacionados,
sempre que poida pedir que
se lle repita, aclare ou elabore
algo do que se lle dixo.
5. Identifica a información
esencial de programas de
televisión sobre asuntos
cotiáns ou do seu interese
articulados con lentitude e
claridade (p. e. noticias,
documentais ou entrevistas),
cando as imaxes vehiculan
gran parte da mensaxe.
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Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para a comprensión do
sentido
xeral,
a
información esencial, os
puntos e as ideas principais
ou os detalles relevantes
do texto.

-Practicar a concentración
visual e auditiva.

-LE pp. 65-74

-Memorizar
o
novo
vocabulario e empregalo
nunha situación.

-LE p. 66, Mémorise
-LE p. 68, Mémorise

-Reutilizar as producións
orais
dirixidas
nas
actividades.

-LE p. 72

-Favorecer a implicación
individual e a dinámica de
grupo.

-LE pp. 65-74

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades
de
lecer),
condicións de vida e
contorna,
relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no traballo, no
centro educativo, nas
institucións),
comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da
voz, contacto visual), e
convencións
sociais
(costumes, tradicións).

-Coñecer o mercadillo de
Saint-Ouen.

-LE p. 66

-Descubrir
algunhas
invencións francesas.

-LE pp. 70-71

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións
comunicativas
máis relevantes do texto e
un repertorio dos seus
expoñentes máis comúns,
así como os patróns
discursivos
de
uso
frecuente
relativos
á
organización
textual
(introdución do tema,
desenvolvemento e cambio
temático, e peche textual).

-Descrición dun obxecto.

-LE p. 65
-LE p. 67, act. 6

-Expresión de hipótesess.

-LE p. 67

-Expresión da finalidade.

-LE p. 69

-Expresión do desexo.

-LE p. 69

-Expresión da opinión.

-LE, p. 69

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Recoñecer, e aplicar á
comprensión do texto, os
coñecementos sobre os
constituíntes
e
a
organización de patróns
sintácticos e discursivos de
uso
frecuente
na
comunicación oral, así
como os seus significados
asociados (p. e. estrutura
interrogativa para facer

-A condicional (formación e
uso).

-LE p. 67, J'observe et
j'analyse

-Os usos do subxuntivo:
finalidade, desexo, opinión.

-LE p. 69, J'observe et
j'analyse
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unha suxestión).
Léxico de uso común

Léxico de uso común

Recoñecer léxico oral de
uso común relativo a
asuntos cotiáns e a temas
xerais ou relacionados cos
propios intereses, estudos
e ocupacións, e inferir do
contexto e do cotexto, con
apoio visual, os significados
de palabras e expresións
de uso menos frecuente ou
máis específico.

-As características
obxectos.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar
patróns
sonoros,
acentuais,
rítmicos e de entoación de
uso común, e recoñecer os
significados e as intencións
comunicativas
xerais
relacionados.

-Os sons [y] / [ø] / [œ] / [ə]
/ [a ].

-LE p. 66, Boîte à sons

-Os sons [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] /
[gʀ] /
[pʀ] / [dʀ] / [fʀ].

-LE p. 68, Boîte à sons

d os -LE p. 65, act. 1-4

-A
psicoloxía
(interpretación dos soños,
problemas persoais).

-LE p. 68
-LE p. 73, act. 1-5

BLOQUE 2. PRODUCIÓN TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Comunicación: produción oral
Expresión
Producir textos breves e
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono ou
outros medios técnicos,
nun rexistro neutro ou
informal, cunha linguaxe
sinxela, nos que se dá,
solicita
e intercambia
información sobre temas
de importancia na vida
cotiá e asuntos coñecidos
ou de interese persoal,
educativo ou ocupacional,
e se xustifican brevemente
os
motivos
de
determinadas accións e
plans, aínda que ás veces
haxa interrupcións ou
vacilacións,
resulten
evidentes as pausas e a
reformulación
para
organizar o discurso e
seleccionar expresións e
estruturas, e o interlocutor
teña que solicitar ás veces
que se lle repita o que dixo.
Interacción
Manexar frases curtas,
grupos de palabras e

Contidos

Actividades

Comunicación: produción oral
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
preguntas breves e sinxelas
dos oíntes sobre o seu
contido.
2. Desenvólvese coa debida
corrección en xestións e
transaccións cotiás, como son
as viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o
lecer, seguindo normas de
cortesía básicas (saúdo e
tratamento).
3. Participa en conversacións
informais breves, cara a cara
ou por teléfono ou outros
medios técnicos, nas que
establece contacto social,
intercambia información e
expresa de maneira sinxela
opinións e puntos de vista, fai
invitacións e ofrecementos,
pide e ofrece cousas, pide e
dá indicacións ou instrucións,
ou discute os pasos que hai
que seguir para realizar unha

Expresión
-Practicar a pronuncia dos
sons [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a]
e os sons [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] /
[gʀ] / [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].

-LE p. 66, Boîte à sons
-LE p. 68, Boîte à sons

-Practicar a produción dos
monólogos da unidade.

-LE p. 67, act. 6
-LE p. 68, act. 4

-Prestar atención á
pronuncia e á entoación.

-LE p. 66, act. 4
-LE p. 69, act. 7
-LE p. 71, act. 1

-Facer unha presentación
dun invento.

-LE p. 71, act. @4

Interacción
-Comunicarse na lingua
estranxeira.

-LE p. 71, act. 2, 5-6

-Interactuar cos seus
camaradas para producir
pequenos diálogos, en liña
coas situacións de
comunicación da unidade.

-LE p. 65, act. 4
-LE p. 66, act. 4
-LE p. 67, act. 7
-LE p. 69, act. 7
-LE p. 71, act. 1

-Negociar un prezo.

-LE p. 66, act. 4

-Falar dos seus soños.

-LE p. 68

-Falar de feitos ou
situacións hipotéticas.
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fórmulas
para
desenvolverse de maneira
suficiente
en
breves
intercambios en situacións
habituais
e
cotiás,
interrompendo en ocasións
o discurso para buscar
expresións,
articular
palabras menos frecuentes
e reparar a comunicación
en
situacións
menos
comúns.
Interactuar de maneira
sinxela en intercambios
claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou
xestos simples para tomar
ou ceder a quenda de
palabra, aínda que se
dependa en gran medida
da
actuación
do
interlocutor.

actividade conxunta.
4. Desenvólvese de maneira
simple pero suficiente nunha
conversación formal, reunión
ou entrevista (p. e. para
realizar un curso de verán),
achegando
información
relevante, expresando de
maneira sinxela as súas ideas
sobre temas habituais, dando
a
súa
opinión
sobre
problemas prácticos cando se
lle pregunta directamente, e
reaccionando
de
forma
simple ante comentarios,
sempre que poida pedir que
se lle repitan os puntos clave
se o necesita.

-Falar de cousas difíciles de
definir.

-LE p. 68

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para producir textos orais
monolóxicos ou dialóxicos
breves e de estrutura
simple e clara, utilizando,
entre
outros,
procedementos como a
adaptación da mensaxe a
patróns da primeira lingua
ou outras, ou o uso de
elementos
léxicos
aproximados se non se
dispón
doutros
máis
precisos.

-Memorizar
o
novo
vocabulario e empregalo
nunha situación.

-LE p. 66, Mémorise
-LE p. 68, Mémorise

-Reutilizar as producións
orais
dirixidas
nas
actividades.

-LE p. 72

-Favorecer a implicación
individual e a dinámica de
grupo.

-LE pp. 65-74

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto oral monolóxico ou
dialóxico os coñecementos
socioculturais
e
sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relacións
interpersoais,
comportamento
e
convencións
sociais,
actuando
coa
debida
propiedade e respectando
as normas de cortesía máis
importantes nos contextos
respectivos.

-Coñecer o mercadillo de
Saint-Ouen.

-LE p. 66

-Descubrir
algunhas
invencións francesas.

-LE pp. 70-71

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas
polo
propósito
comunicativo,
utilizando os expoñentes

-Descrición dun obxecto.

-LE p. 65
-LE p. 67, act. 6

-Expresión de hipóteses.

-LE p. 67
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máis
comúns
das
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis
frecuente
para
organizar o texto de
maneira
sinxela
coa
suficiente cohesión interna
e coherencia con respecto
ao
contexto
de
comunicación.

-Expresión da finalidade.

-LE p. 69

-Expresión do desexo.

-LE, p. 69

-Expresión da opinión.

-LE, p. 69

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso habitual, e empregar
para
comunicarse
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao
contexto e á intención
comunicativa (repetición
léxica,
elipse,
deíxe
persoal,
espacial
e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-A condicional (formación e
uso).

-LE p. 67, J'observe et
j'analyse

-Os usos do subxuntivo:
finalidade, desexo, opinión.

-LE p. 69, J'observe et
j'analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Coñecer e utilizar un
repertorio
léxico
ora l
suficiente para comunicar
información, opinións e
puntos de vista breves,
simples e directos en
situacións habituais e
cotiás, aínda que en
situacións menos correntes
haxa que adaptar a
mensaxe.

-As características
obxectos.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Pronunciar e entoar de
maneira clara e intelixible,
aínda que ás veces resulte
evidente
o
acento
estranxeiro, ou se cometan
erros de pronuncia que
n on
interrompan
a
comunicación,
e
os
interlocutores teñan que
solicitar repeticións de
cando en vez.

-Os sons [y] / [ø] / [œ] / [ə]
/ [a ].

d os -LE p. 65, act. 1-4

-A
psicoloxía
(interpretación dos soños,
problemas persoais).

-LE p. 68
-LE p. 73, act. 1-5

-Os sons [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] /
[gʀ] /
[pʀ] / [dʀ] / [fʀ].

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Comunicación: comprensión
Identificar a información

Contidos

Actividades

Comunicación: comprensión
1. Identifica, con axuda da

-Analizar

as

imaxes

e

-LE pp. 70-71, act. 5-6
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esencial, os puntos máis
relevantes e os detalles
importantes en textos,
tanto en formato impreso
como en soporte dixital,
breves e ben estruturados
escritos nun rexistro formal
ou neutro, que traten de
asuntos cotiáns, de temas
de interese ou relevantes
para os propios estudos e
ocupacións,
e
que
conteñan
estruturas
sinxelas e un léxico de uso
común.

imaxe, instrucións xerais de
funcionamento e manexo de
aparellos de uso cotián (p. e.
unha fotocopiadora), así
como instrucións claras para
a realización de actividades e
normas de seguridade básicas
(p. e. nun espazo de lecer).
2.
Comprende
correspondencia
persoal
sinxela en calquera formato
na que fala dun mesmo; se
describen persoas, obxectos e
lugares;
se
narran
acontecementos
pasados,
presentes e futuros, reais ou
imaxinarios, e expresa de
maneira sinxela sentimentos,
desexos e opinións sobre
temas xerais, coñecidos ou do
seu interese.

interpretalas.
-Desenvolver
a
competencia
en
comprensión escrita a
partir de documentos
auténticos
ou
semiauténticos.

-LE p. 69, act. 5
-LE pp. 70-71

-Comprender as preguntas
e
saber
buscar
a
información específica nos
documentos.

-LE p. 69, act. 6
-LE p. 71, act. 1

3. Entende o esencial de
correspondencia formal na
que se lle informa sobre
asuntos do seu interese no
contexto
persoal
ou
educativo (p. e. sobre unha
bolsa para realizar un curso
de idiomas).
4. Capta as ideas principais de
textos xornalísticos breves en
calquera soporte e sobre
temas xerais ou do seu
interese se os números, os
nomes, as ilustracións e os
títulos vehiculan gran parte
da mensaxe.
5.
Entende
información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia
ou
consulta
claramente
estruturados
sobre temas relativos a
asuntos do seu interese (p. e.
s ob re
unha
aplicación
informática, un libro ou unha
película), sempre que poida
reler as seccións difíciles.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para a comprensión do
sentido
xeral,
a
información esencial, os
puntos e as ideas principais
ou os detalles relevantes
do texto.

-Ler a información de
antemán que necesitan
identificar.

-LE p. 69, act. 5
-LE pp. 70-71

-Axudarse das imaxes e
títulos para facilitar a
comprensión.

-LE pp. 70-71

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a

-Coñecer o mercadillo de

-LE p. 66
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comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades
de
lecer,
incluídas
manifestacións
artísticas como a música ou
o cinema), condicións de
vida e contorna, relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no traballo, no
centro educativo, nas
institucións), e convencións
sociais
(costumes,
tradicións).

Saint-Ouen.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións
comunicativas
máis relevantes do texto e
un repertorio dos seus
expoñentes máis comúns,
así como os patróns
discursivos
de
uso
frecuente
relativos
á
organización
textual
(introdución do tema,
desenvolvemento e cambio
temático, e peche textual).

-Descrición dun obxecto.

-LE p. 65
-LE p. 67, act. 6

-Expresión de hipóteses.

-LE p. 67

-Expresión da finalidade.

-LE p. 69

-Expresión do desexo.

-LE, p. 69

-Expresión da opinión.

-LE, p. 69

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Recoñecer, e aplicar á
comprensión do texto, os
constituíntes
e
a
organización de estruturas
sintácticas
de
uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados asociados (p. e.
estrutura
interrogativa
para facer unha suxestión).

-A condicional (formación e
uso).

-LE p. 67, J'observe et
j'analyse

-Os usos do subxuntivo:
finalidade, desexo, opinión.

-LE p. 69, J'observe et
j'analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Recoñecer léxico escrito de
uso común relativo a
asuntos cotiáns e a temas
xerais ou relacionados cos
propios intereses, estudos
e ocupacións, e inferir do
contexto e do cotexto, con
apoio visual, os significados
de palabras e expresións
de uso menos frecuente ou
máis específico.

-As características
obxectos.

Convencións ortográficas

Convencións ortográficas

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas
e
de
puntuación, así como as
abreviaturas e os símbolos
de uso común (p. e. %), e

-ai ou ais (futuro simple ou
condicional).

-Descubrir
algunhas
invencións francesas.

-LE pp. 70-71

d os -LE p. 65, act. 1-4

-A
psicoloxía
(interpretación dos soños,
problemas persoais).

-LE p. 68
-LE p. 73, act. 1-5

-LE
p.
71
Orthographe
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-

os
seus
asociados.

significados

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Comunicación: produción
Escribir, en papel ou en
soporte electrónico, textos
breves, sinxelos e de
estrutura clara sobre temas
cotiáns ou do propio
interese, nun rexistro
formal ou neutro utilizando
adecuadamente
os
recursos
básicos
de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os
signos de puntuación máis
comúns,
cun
control
razoable de expresións e
estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.

Contidos

Actividades

Comunicación: produción
1. Completa un cuestionario
sinxelo
con
información
persoal e relativa á súa
formación,
intereses
ou
afeccións
(p.
e.
pa ra
subscribirse
a
unha
publicación dixital).

-Presentar un proxecto
para a súa escola.

-LE p. 71, act. 3

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
nas
que
fa i
breves
comentarios ou dá instrucións
e indicacións relacionadas
con actividades e situacións
da vida cotiá e do seu
interese, respectando as
convencións e as normas de
cortesía e da netiqueta.
3. Escribe correspondencia
persoal breve na que
establece e mantén o
contacto social (p. e. con
amigos noutros países); se
intercambia información; se
describe en termos sinxelos
sucesos
importantes
e
experiencias persoais; dá
instrucións; fai e acepta
ofrecementos e suxestións (p.
e. cancelan, confirman ou
modifican unha invitación ou
uns plans), e expresa opinións
de maneira sinxela.
4. Escribe correspondencia
formal básica e breve, dirixida
a institucións públicas ou
privadas
ou
entidades
comerciais, solicitando ou
dando
a
información
requirida e observando as
convencións formais e as
normas de cortesía básicas
deste tipo de textos.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer
e
aplicar
estratexias adecuadas para
elaborar textos escritos
breves e de estrutura
simple, p. e. copiando
formatos,
fórmulas
e
modelos
convencionais
propios de cada tipo de

-Mobilizar
todas
as
competencias
desenvolvidas para realizar
unha tarefa práctica: Nos
meilleurs moments en
français.

-LE p. 74, act. 1-3

518

texto.
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto
escrito
os
coñecementos
socioculturais
e
sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relacións
interpersoais,
comportamento
e
convencións
sociais,
respectando as normas de
cortesía e da netiqueta
máis importantes nos
contextos respectivos.

-Coñecer o mercadillo de
Saint-Ouen.

-LE p. 66

-Descubrir
algunhas
invencións francesas.

-LE pp. 70-71

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas
polo
propósito
comunicativo,
utilizando os expoñentes
máis
comúns
das
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis
frecuente
para
organizar o texto escrito de
maneira
sinxela
coa
suficiente cohesión interna
e coherencia con respecto
ao
contexto
de
comunicación.

-Descrición dun obxecto.

-LE p. 65
-LE p. 67, act. 6

-Expresión de hipóteses.

-LE p. 67

-Expresión da finalidade.

-LE p. 69

-Expresión do desexo.

-LE, p. 69

-Expresión da opinión.

-LE, p. 69

Estruturas sintácticas

Estruturas sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso habitual, e empregar
para
comunicarse
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao
contexto e á intención
comunicativa (repetición
léxica,
elipse,
deíxe
persoal,
espacial
e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos
moi
frecuentes).

-A condicional (formación e
uso).

-LE p. 67, J'observe et
j'analyse

-Os usos do subxuntivo:
finalidade, desexo, opinión.

-LE p. 69, J'observe et
j'analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Coñecer e utilizar un
repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información, opinións e
puntos de vista breves,
simples e directos en
situacións habituais e
cotiás, aínda que en
situacións menos correntes
e sobre temas menos
coñecidos
haxa
que
adaptar a mensaxe.

-As características
obxectos.

d os -LE p. 65, act. 1-4

-A
psicoloxía
(interpretación dos soños,
problemas persoais).

-LE p. 68
-LE p. 73, act. 1-5
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Patróns ortográficos

Patróns ortográficos

Coñecer e aplicar, de
maneira adecuada para
facerse comprensible case
sempre, os signos de
puntuación elementais (p.
e. punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. e. o
uso de maiúsculas e
minúsculas,
ou
a
separación de palabras ao
final de liña), así como as
convencións ortográficas
máis
habituais
na
redacción de textos en
soporte electrónico.

-ai ou ais (futuro simple ou
condicional).

-LE
p.
71
Orthographe, Dictée

Competencias
clave
(ademais
da
competencia lingüística)

Contidos

Actividades

Competencia matemática
e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía
Competencias sociais e
cívicas

-Utilizar o razoamento e a lóxica para deducir as regras
gramaticais. Aplicalas con concentración e rigor.
-Utilizar o razoamento e a lóxica para reconstruír citas.
-Participar e respectar a quenda de palabra.
-Colaborar nas actividades de interacción.
-Gañar confianza para falar.
-Propor ideas en grupo, aceptar as críticas e saber renunciar
ás súas ideas. Escoitar e respectar a presentación doutros
compañeiros.
-Traballar a capacidade de audición e observación.
-Reforzar a dedución das palabras.
-Desenvolver estratexias para asociar elementos.
-Desenvolver a capacidade de memorización.
-Analizar unha estrutura gramatical, aplicala en contexto e
preguntar polo seu equivalente na lingua materna.
-Pór en práctica as estratexias de lectura adquiridas.
-Practicar a pronuncia e a entoación.
-Implicarse na aprendizaxe.
-Mobilizar a súa memoria para lembrar as actividades
realizadas en francés.
-Descubrir un mercado alternativo nos arredores de París, o
mercadillo de Saint-Ouen e a tradición dos mercadillos e a
venda ambulante en Francia.
-Iniciarse na interpretación dos soños.
-Descubrir inventores famosos e os seus inventos.
-Xogar a un xogo literario coñecido: "O retrato chinés".
Descubrir unha cita de dúas personalidades: Benjamin
Franklin e Albert Einstein.
-Desenvolver a súa creatividade.
-Prestarse ás actividades propostas de expresión oral.
-Atreverse a falar na lingua estranxeira para investir na súa
aprendizaxe.
-Ser capaz de traballar en grupo, suxerir ideas, tomar a
iniciativa e organizar o traballo.
-Revisar o vocabulario relacionado coas novas tecnoloxías.
-Aprender a realizar procuras en Internet para acceder
rapidamente á información.

-LE pp. 67 e 69,
J'observe et j'analyse
-LE p. 72, act. 3
-LE pp. 65-74
-LE p. 66, act. 4
-LE p. 73
-LE p. 74, act. 1-3

Aprender a aprender

Sensibilización e expresión
cultural

Sentido da iniciativa e
espírito emprendedor

Competencia dixital

-LE p. 65, act. 1
-LE p. 65, act. 2
-LE p. 65, act. 2
-LE p. 66, Mémorise
-LE pp. 67 e 69,
J'observe et j'analyse
-LE p. 69, act. 5
-LE pp. 65-74
-LE p. 73
-LE p. 74, act. 1-3
-LE pp. 66

-LE p. 68, act. 1-4
-LE pp. 70-71
-LE p. 72, act. 3

-LE p. 74
-LE p. 68, act. 4
-LE p. 69, act. 7
-LE p. 74
-LE p. 67, act. 5
-LE p. 71, act. @3-4
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5. TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS
A flexibilidade de PARACHUTE 4 permite adaptarse para cubrir as horas establecidas polos
distintos currículos de cada comunidade.
Una distribución "estándar" dos contidos do método ao longo do curso podería ser a seguinte:
1.º TRIMESTRE

Mínimo: 19 horas

Máximo: 25 horas

Unidade 0

2

4

Unidade 1

8

10

Unidade 2

8

10

Avaliación por competencias

1

1

2.º TRIMESTRE

Mínimo: 17 horas

Máximo: 21 horas

Unidade 3

8

10

Unidade 4

8

10

Avaliación por competencias

1

1

3.º TRIMESTRE

Mínimo: 17 horas

Máximo: 21 horas

Unidade 5

8

10

Unidade 6

8

10

Avaliación por competencias

1

1
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*Enténdese por unidade o conxunto libro-caderno, sendo o caderno un complemento
estratéxico do libro do alumno.

Esta proposta, evidentemente, poderá ser modificada polo profesor, tanto en función das
características do seu grupo-clase, como do propio calendario escolar:
-

Suxerimos para o primeiro trimestre, que é máis longo, o estudo de dúas unidades e
media; pero en certas clases, os alumnos poderán ir máis rápido (se estudaron algo de
francés en Primaria, por exemplo); e noutras máis lento, se o profesor ten
principiantes absolutos e se prefire abordar o idioma con máis pausa ao principio
(deténdose máis na unidade 0 de "sensibilización" ou/e incorporando elementos
externos ao método, por exemplo).

-

Tamén se poderá adaptar, en función da duración do segundo trimestre, que varía dun
curso a outro, segundo a data da Semana Santa e das vacacións.

-

Se se adiantase sobre a programación proposta para o terceiro trimestre, poderá optar
por desenvolver un proxecto centrado na lectura e na organización dun Día da lectura,
como o que propón o PLAN LECTOR de EVASION.

Por outra banda, a diferenza de dúas horas que contemplamos para cada unidade reflicte a
nosa consciencia de que, como calquera método, PARACHUTE reparte os puntos menos
alcanzables da lingua ao longo de todo o programa, sen concentrar as dificultades; pero
sempre pode haber unhas categorías gramaticais, unhas competencias, que presenten unhas
determinadas complicacións, nas que haberá que insistir especialmente.
Así pois, o profesor pode elixir o número de sesións para cada unidade, segundo o perfil dos
seus alumnos e do seu rendemento.
Finalmente teranse en conta o tempo que é necesario dedicar aos repasos e á corrección das
probas; eses períodos deben estar comprendidos nas horas "restantes" para alcanzar o total
das 70 horas proxectadas para o ano escolar.
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6. FERRAMENTAS PARA A AVALIACIÓN
6.1. DISTINTOS FORMATOS SEGUNDO AS ESTRATEXIAS
Como vimos detalladamente no punto 3 desta programación, as estratexias de avaliación son
diversas e PARACHUTE responde ofrecendo as ferramentas correspondentes.
AVALIACIÓN
INICIAL

LIBRO DO
ALUMNO

Unidade 0

CADERNO DE
EXERCICIOS

LIBRO DO
PROFESOR

Unidade 0

OUTROS

« PLUS »:
Diagnostic: tests
de niveau

AVALIACIÓN
FORMATIVA
« Je révise »

« Bilan écrit »

« Bilan oral »

(Ao final de
cada unidade)

(Ao final de
cada unidade)

« Moi et les
autres »
(Despois da
tarefa final de
cada unidade)

Criterios de
observación
para cada
actividade.

Xerador de
avaliacións:
banco de
actividades

« Cartes
mentais »
(Un mapa por
unidade)

Programación
didáctica de
aula: criterios de
avaliación e
estándares de
aprendizaxe
para cada
actividade.

AVALIACIÓN
SUMATIVA
"Vers le DELF:
J'évalue mes
compétences"

Xerador de
avaliacións:
avaliacións por
competencias.
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6.2. AVALIACIÓN DAS DESTREZAS: INDICADORES DE LOGRO E RÚBRICAS
Para axudar ao profesor a cualificar a avaliación dos niveis de desempeño competenciais
alcanzados polo alumnado, propomos nesta programación os indicadores de logro, para as
catro competencias.
Estes indicadores de logro inclúen rangos dirixidos á avaliación de desempeños, que teñen en
conta o principio de atención á diversidade.
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FRANCÉS ESO 2º CICLO

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orais
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLE

1. Capta os puntos principais de indicacións,
anuncios, mensaxes e comunicados breves
e articulados de maneira lenta e clara (p. e.
por megafonía, ou nun contestador
automático), sempre que as condicións
acústicas sexan boas e o son non estea
distorsionado.
2. Entende información relevante do que se
lle di en transaccións e xestións cotiás e
estruturadas (p. e. en hoteis, tendas,
albergues, restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).
3. Comprende, nunha conversación
informal na que participa, descricións,
narracións, puntos de vista e opinións
formulados de maneira simple sobre
asuntos prácticos da vida diaria e sobre
aspectos xerais de temas do seu interese,
cando se lle fala con claridade, amodo e
directamente e o interlocutor está disposto
a repetir ou reformular o que dixo.
4. Comprende, nunha conversación formal
ou entrevista na que participa (p. e. nun
centro de estudos), preguntas sinxelas

C
C

CC
L

CC
L

CCL
-CAA

CAA

INDICADORES DE LOGRO
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e
comunicados breves e
articulados de maneira lenta e
clara con dificultade e con
necesidade de repeticións e con
apoio xestual.

Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e
comunicados breves e
articulados de maneira lenta
e clara con algunha
dificultade e con necesidade
de repeticións.

Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e
comunicados breves e
articulados de maneira lenta
e clara sen ningunha
dificultade con necesidade de
repeticións.

Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e comunicados
breves e articulados de maneira
lenta e clara sen ningunha
dificultade sen necesidade de
repeticións.

Entende información relevante
do que se lle di en transaccións
e xestións cotiás e estruturadas
con bastante dificultade e con
necesidade de repeticións e con
apoio xestual.

Entende información
relevante do que se lle di en
transaccións e xestións cotiás
e estruturadas con apoio
visual e con necesidade de
repetición.

Entende información
relevante do que se lle di en
transaccións e xestións cotiás
e estruturadas con apoio
visual sen necesidade de
repetición.

Entende información relevante do
que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas sen
necesidade de repetición.

Ten dificultade en identificar as
ideas principais nunha
conversación informal con
apoio visual, xestos e con
necesidade de repetición.

Identifica as ideas principais
nunha conversación informal
con apoio visual, xestos e con
necesidade de repetición.

Identifica as ideas principais
nunha conversación informal
con apoio visual e xestos, sen
necesidade de repetición.

Identifica as ideas principais nunha
conversación informal sen apoio
visual nin xestos.

Ten dificultade en identificar as
ideas principais nunha
conversación formal ou

Identifica as ideas principais
nunha conversación formal
ou entrevista con apoio

Identifica as ideas principais
nunha conversación formal
ou entrevista con apoio

Identifica as ideas principais nunha
conversación formal ou entrevista
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sobre asuntos persoais ou educativos, así
como comentarios sinxelos e predicibles
relacionados, sempre que poida pedir que
se lle repita, aclare ou elabore algo do que
se lle dixo.

entrevista con apoio visual,
xestos e con necesidade de
repetición.

visual, xestos e con
necesidade de repetición.

visual e xestos, sen
necesidade de repetición.

sen apoio visual nin xestos.

5. Identifica a información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotiáns ou do seu interese articulados con
lentitude e claridade (p. e. noticias,
documentais ou entrevistas), cando as
imaxes vehiculan gran parte da mensaxe.

Ten dificultades en identificar a
información esencial de
programas de televisión sobre
asuntos cotiáns ou do seu
interese con necesidade destes
apoios: visual, xestos e
repeticións.

Sabe identificar o sentido
global e as informacións
esenciais de programas de
televisión sobre asuntos
cotiáns ou do seu interese
con necesidade destes
apoios: visual, xestos e/ou
repeticións.

Sabe identificar o sentido
global e as informacións
esenciais de programas de
televisión sobre asuntos
cotiáns ou do seu interese
con necesidade de polo
menos un destes apoios:
visual, xestos ou repeticións.

Sabe identificar o sentido global e
as informacións esenciais de
programas de televisión sobre
asuntos cotiáns ou do seu interese
sen necesidade de apoio visual,
xestos nin repeticións.

CAA
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BLOQUE 2: Produción de Textos Orais: Expresión e Interacción
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLE

1. Fai presentacións breves e ensaiadas,
seguindo un esquema lineal e estruturado,
sobre aspectos concretos de temas do seu
interese ou relacionados con aspectos
básicos dos seus estudos, e responde
preguntas breves e sinxelas dos oíntes
sobre o seu contido se se articulan clara e
lentamente.

2. Desenvólvese coa debida corrección en
xestións e transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o transporte, as
compras e o lecer, seguindo normas de
cortesía básicas (saúdo e tratamento).

3. Participa en conversacións informais
breves, cara a cara ou por teléfono ou
outros medios técnicos, nas que establece
contacto social, intercambia información e
expresa de maneira sinxela opinións e
puntos de vista, fai invitacións e

C
C

CC
L

CCL
-CS
C

CC
L

INDICADORES DE LOGRO
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un esquema
lineal e estruturado, e responde
preguntas breves e sinxelas dos
oíntes sobre o seu contido dunha
maneira pouco clara, con
algunhas pausas, con necesidade
de repeticións e sen apoio de
xestos.

Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un
esquema lineal e estruturado,
e responde preguntas breves
e sinxelas dos oíntes sobre o
seu contido dunha maneira
clara, con algunhas pausas,
con necesidade de repeticións
e sen apoio de xestos.

Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un
esquema lineal e
estruturado, e responde
preguntas breves e
sinxelas dos oíntes sobre
o seu contido dunha
maneira clara, con
algunhas pausas, sen
necesidade de repeticións
e con apoio de xestos.

Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un esquema
lineal e estruturado, e responde
preguntas breves e sinxelas dos
oíntes sobre o seu contido dunha
maneira clara dunha maneira clara
utilizando expresións previamente
traballadas e apoiándose en xestos.

Desenvólvese con dificultade en
xestións e transaccións cotiás,
dunha maneira pouco clara, con
algunhas pausas, con necesidade
de repeticións e sen apoio de
xestos.

Participa en interaccións
sinxelas aparecendo nelas
numerosos aspectos
sociolingüísticos básicos
comparando coa cultura
francesa dunha maneira clara,
con algunhas pausas, con
necesidade de repeticións e
sen apoio de xestos.

Participa en interaccións
sinxelas aparecendo nelas
numerosos aspectos
sociolingüísticos básicos
comparando coa cultura
francesa dunha maneira
clara, con algunhas
pausas, sen necesidade de
repeticións e con apoio de
xestos.

Participa en interaccións sinxelas
aparecendo nelas numerosos
aspectos sociolingüísticos básicos
comparando coa cultura francesa
dunha maneira clara dunha maneira
clara utilizando expresións
previamente traballadas e
apoiándose en xestos.

Participa en conversacións cara a
cara con algunha dificultade na
comprensión e con problemas no
uso de patróns sonoros, rítmicos
e de entoación adecuados.

Participa en conversacións
cara a cara con algunha
dificultade na comprensión
pero cun uso de patróns
sonoros, rítmicos e de
entoación adecuados.

Participa en conversacións
cara a cara dunha maneira
comprensible con patróns
sonoros, rítmicos e de
entoación adecuados.

Participa en conversacións cara a
cara dunha maneira totalmente
comprensibles con correctos
patróns sonoros, rítmicos e de
entoación adecuados.
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ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e
dá indicacións ou instrucións, ou discute os
pasos que hai que seguir para realizar unha
actividade conxunta.
4. Desenvólvese de maneira simple pero
suficiente nunha conversación formal,
reunión ou entrevista (p. e. para realizar un
curso de verán), achegando información
relevante, expresando de maneira sinxela
as súas ideas sobre temas habituais, dando
a súa opinión sobre problemas prácticos
cando se lle pregunta directamente e
reaccionando de forma simple ante
comentarios sempre que poida pedir que se
lle repitan os puntos clave se o necesita.

CLC
-CS
C

Desenvólvese con dificultade
nunha conversación formal,
reunión ou entrevista dunha
maneira pouco clara, con
algunhas pausas, con necesidade
de repeticións e sen apoio de
xestos.

Desenvólvese nunha
conversación formal, reunión
ou entrevista dunha maneira
clara, con algunhas pausas,
con necesidade de repeticións
e sen apoio de xestos.

Desenvólvese con
dificultade nunha
conversación formal,
reunión ou entrevista
dunha maneira clara, con
algunhas pausas, sen
necesidade de repeticións
e con apoio de xestos.

Desenvólvese con dificultade nunha
conversación formal, reunión ou
entrevista dunha maneira clara
utilizando expresións previamente
traballadas e apoiándose en xestos.
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BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLE
1. Identifica, con axuda da imaxe,
instrucións xerais de funcionamento e
manexo de aparellos de uso cotián (p. e.
unha fotocopiadora), así como instrucións
claras para a realización de actividades e
normas de seguridade básicas (p. e. espazo
de lecer).
2. Comprende correspondencia persoal
sinxela en calquera formato na que fala
dun mesmo; se describen persoas,
obxectos
e
lugares;
se
narran
acontecementos pasados, presentes e
futuros, reais ou imaxinarios e expresa de
maneira sinxela sentimentos, desexos e
opinións sobre temas xerais, coñecidos ou
do seu interese.
3. Entende o esencial de correspondencia
formal na que se lle informa sobre asuntos
do seu interese no contexto persoal ou
educativo (p. e. unha bolsa para realizar un
curso de idiomas).

4. Capta as ideas principais de textos
xornalísticos moi breves en calquera
soporte e sobre temas xerais ou do seu

C
C

INDICADORES DE LOGRO
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Identifica con dificultade
instrucións xerais, con axuda
da imaxe.

Identifica, con axuda da imaxe,
instrucións xerais.

Identifica, sen ningunha
dificultade, instrucións xerais
con axuda da imaxe.

Identifica, sen apoio de imaxes,
instrucións xerais.

Identifica con dificultade a
función comunicativa de
correspondencia persoal
sinxela en calquera formato
recoñecendo palabras, en
textos breves e sinxelos
escritos de temas familiares ou
da súa contorna.

Identifica a función
comunicativa de
correspondencia persoal
sinxela en calquera formato
recoñecendo palabras en
textos breves e sinxelos
escritos de temas familiares ou
da súa contorna.

Identifica a función
comunicativa e comprende
correspondencia persoal
sinxela en calquera formato
recoñecendo palabras e
frases en textos breves e
sinxelos escritos de temas
familiares ou da súa
contorna.

Identifica a función comunicativa e
comprende sen ningunha
dificultade de correspondencia
persoal sinxela en calquera formato
recoñecendo palabras e frases en
textos breves e sinxelos escritos de
temas familiares ou da súa
contorna.

Identifica con dificultade a
función comunicativa de
correspondencia formal
sinxela en calquera formato
recoñecendo palabras, en
textos breves e sinxelos
escritos de temas familiares ou
da súa contorna.

Identifica a función
comunicativa de
correspondencia formal sinxela
en calquera formato
recoñecendo palabras en
textos breves e sinxelos
escritos de temas familiares ou
da súa contorna.

Identifica a función
comunicativa de
correspondencia formal
sinxela en calquera formato
recoñecendo palabras en
textos breves e sinxelos
escritos de temas familiares
ou da súa contorna.

Identifica a función comunicativa
de correspondencia formal sinxela
en calquera formato recoñecendo
palabras en textos breves e
sinxelos escritos de temas
familiares ou da súa contorna.

Recoñece con moitas
dificultades palabras e frases
de textos xornalísticos moi

Recoñece con pouca dificultade
palabras e frases de textos
xornalísticos moi breves tanto

Recoñece con pouca
dificultade palabras e frases
de textos xornalísticos moi

Recoñece sen ningunha dificultade
palabras e frases de textos
xornalísticos moi breves tanto en

CC
L

CC
L

CCL
CAACS
C
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interese se os números, os nomes, as
ilustracións e os títulos vehiculan gran
parte da mensaxe.

5. Entende información específica esencial
en páxinas web e outros materiais de
referencia ou consulta claramente
estruturados sobre temas relativos a
asuntos do seu interese (p. e. sobre unha
aplicación informática, un libro ou unha
película), sempre que poida reler as
seccións difíciles.

CC
L

breves tanto en soporte dixital
como impreso con moita
axuda visual e contextual para
identificar o sentido global e o
tema.

en soporte dixital como
impreso con bastante axuda
visual e contextual para
identificar o sentido global e o
tema.

breves tanto en soporte
dixital como impreso con
pouca axuda visual e
contextual para identificar o
sentido global e o tema.

soporte dixital como impreso con
pouca axuda visual e contextual
para identificar o sentido global e o
tema.

CAA

Identifica con bastante
dificultade palabras e frases en
páxinas web e outros materiais
de referencia ou consulta
claramente estruturados sobre
temas familiares para a
comprensión do sentido global
e información esencial do
texto.

Entende con dificultade
información específica esencial
en páxinas web e outros
materiais de referencia ou
consulta claramente
estruturados para a
comprensión do sentido global
e información esencial do
texto.

Identifica con pouca
dificultade información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia ou consulta
claramente estruturados para
a comprensión do sentido
global e información esencial
do texto.

Identifica sen ningunha dificultade
información específica esencial en
páxinas web e outros materiais de
referencia ou consulta claramente
estruturados para a comprensión
do sentido global e información
esencial do texto.

530

BLOQUE 4: Produción de Textos Escritos: Expresión e Interacción
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

C
C

INDICADORES DE LOGRO
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

1. Completa un cuestionario sinxelo con información
persoal e relativa á súa formación, intereses ou afeccións
(p. e. para subscribirse a unha publicación dixital).

CCL
-CAA

Completa un cuestionario
sinxelo con información
persoal básica e relativa aos
seus intereses ou afeccións
marcando con moita
dificultade os datos ou outro
tipo de información persoal.

Completa un cuestionario
sinxelo con información
persoal básica e relativa aos
seus intereses ou afeccións
marcando con algunha
dificultade os datos ou outro
tipo de información persoal.

Completa un cuestionario
sinxelo con información
persoal básica e relativa
aos seus intereses ou
afeccións marcando sen
dificultade os datos ou
outro tipo de información
persoal.

Completa un cuestionario sinxelo
con información persoal básica e
relativa aos seus intereses ou
afeccións marcando case na súa
totalidade os datos ou outro tipo
de información persoal.

2. Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, Twitter),
nas que fai comentarios breves ou dá instrucións e
indicacións relacionadas con actividades e situacións da
vida cotiá e do seu interese, respectando as convencións e
as normas de cortesía e da netiqueta.

CCL
-CD

Escribe con moita dificultade
notas e mensaxes (SMS,
WhatsApp, Twitter), nas que
realizan comentarios moi
breves ou dá instrucións e
indicacións utilizando poucas
das estruturas dadas.

Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter), nas
que realiza comentarios moi
breves ou dá instrucións e
indicacións utilizando con
algunha dificultade as
estruturas dadas.

Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
nas que realiza
comentarios moi breves
ou dá instrucións e
indicacións utilizando as
estruturas dadas.

Escribe sen dificultade notas e
mensaxes (SMS, WhatsApp,
Twitter), nas que realiza
comentarios moi breves ou dá
instrucións e indicacións utilizando
na súa totalidade as estruturas
dadas.

3. Escribe correspondencia persoal breve na que establece
e mantén o contacto social (p. e. con amigos noutros
países); se intercambia información; se describe en
termos sinxelos sucesos importantes e experiencias
persoais; dá instrucións; fai e acepta ofrecementos e
suxestións (p. e. cancelan, confirman ou modifican unha
invitación ou uns plans), e expresa opinións de maneira
sinxela.

CC
L
-

Escribe a partir dun modelo
correspondencia persoal
breve con moita dificultade.

Escribe a partir dun modelo
correspondencia persoal
breve utilizando un léxico
adecuado pero con
dificultade.

Escribe a partir dun
modelo correspondencia
persoal breve utilizando
un léxico adecuado.

Escribe a partir dun modelo
correspondencia persoal breve
sen dificultade e utilizando un
repertorio de léxico adecuado
case na súa totalidade.

4. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida
a institucións públicas ou privadas ou entidades
comerciais, solicitando ou dando a información requirida,
e observando as convencións formais e as normas de
cortesía básicas deste tipo de textos.

CC
L-

Escribe a partir dun modelo
correspondencia formal
básica e breve con moita
dificultade.

Escribe a partir dun modelo
correspondencia formal básica
e breve utilizando un léxico
adecuado pero con
dificultade.

Escribe a partir dun
modelo correspondencia
formal básica e breve
utilizando un léxico
adecuado.

Escribe a partir dun modelo
correspondencia formal básica e
breve sen dificultade e utilizando
un repertorio de léxico adecuado
case na súa totalidade.

CS
C

CS
C
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Avaliación para todos os cursos da ESO

a) PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS
PENDENTES
Os alumnos coa materia de francés suspensa terán dúas maneiras de superala :
- Mediante a plan de traballo.
- Mediante o exame final de pendente de maio (esta vía de recuperación queda supeditada á evolución da pandemia)

O plan de traballo faráse por parciais e consistirá na entrega dun traballo no mes de xaneiro e outro no mes de abril
(nas datas que determine a Xefatura de Estudos). Esta proposta de traballo se entregará ó alumno no mes de outubro
e consistirá en actividades traballadas ó longo do curso ou cursos pasados. Para aprobar a materia pendente o alumno
deberá obter como mínimo una nota de cinco en cada un dos traballos entregados.
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No caso de que un alumno non obtivera una nota mínima de cinco de cada parte dos traballos deberá presentarse ó
exame final de maio . Neste caso, a materia pendente considerarase superada se o alumno acada como
mínimo un cinco no exame.

As entregas dos traballos faranse en man ou de non ser posible esa vía, a través da páxina web do instituto ou
mediante o correo electrónico do alumno.

b) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DE XUÑO

A avaliación será continua considerando esta non como unha etapa final senon como algo que debe impregnar todo o
proceso. A través dela comprobaremos se o alumno sabe utilizar o francés como un instrumento de comunicación,
intentando en todo momento que sexa fundamentalmente formativa.
Ante a imposibilidade de prever todas as situacións derivadas da pandemia, o Departamento de francés contempla
tres escenarios posibles á hora de prantexar a avaliación :
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Escenario nº 1. . clases presenciais. A nota final de cada avaliación desglosarase da seguinte maneira :
- O 50 % da nota será para os controis orais e escritos, a presentación da libreta (opcional), as redaccións etc…
- O 20 % da nota será para a actitude, o comportamento, o traer o material a clase e os deberes.
- O 30 % da nota constituriranno os exames de comprensión oral e escrita.

Escenario nº 2 : é un escenario mixto que combina clases presenciais con clases on line (debido a unha
posible interrupción na impartición das clases presenciais no inicio, no transcurso ou ó final dunha
avaliación). Recolleránse todas as probas, traballos e exámenes xa realizados na aula e tamén as tarefas,
traballos solicitados on line e puntuaránse sobre 10 cada un deles e acharáse unha media entre todas que
será a nota da avaliación.
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Escenario nº 3 : suspensión das clases presenciais ó longo de toda unha avaliación. Quedan contempladas
dúas situacións :

Situación a) Realización traballos on line. Os traballos requiridos serán puntuados sobre 10 e acharase a
media entre todas a notas.

Situación b) Realización traballos on line e posibilidade de exames presenciais ou on line. Neste caso, a
recollida de traballos on line constituirá un 50 % da nota e o outro 50 % será para os exames sempre que a
Consellería poida garantir unha cualifiación xusta e ecuánime.

No caso de que se produzan outros escenarios non contemplados na presente programación didáctica,
faranse as modificacións oportunas que quedarán recollidas no libro de actas do Departamento.
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As probas sistemáticas, traballos e tarefas estabrecidas para cada trimestre serán unha ferramenta imprescindible co fin
de avaliar os coñecementos, Nesas probas incluiranse todo tipo de actividades como encher ocos, asociar palabras,
preguntar e responder, ordenar frases, confeccionar léxicos, etc Tamén se valorarán probas orais, lecturas, exames de
comprensión oral e escrita, a presentación coidada da libreta (que queda supeditada á evolución da pandemia)ou do
caderno de actividades. O alumno deberá entregar obrigatoriamente os denominados "projets" que son traballos
individuais ou en equipo relacionados coas leccións ou unidades que se traballan se foran exixidos polo profesor. No
caso de que o alumno non entregara un "projet" reclamado polo profesor, non poderá ser avaliado positivamente aínda
que obtivera cualificacións positivas nas probas sistemáticas.

Na nota final teranse en consideración as notas acadadas nas avaliacións anteriores.

No caso de que un alumno fose avaliado negativamente nunha avaliación (a primeira ou a segunda) e aprobase a terceira
avaliación, terá superada a materia.
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Se un alumno suspende a primeira avaliación e a segunda avaliación deberá presentarse ó exame final de xuño con toda
a materia, sempre en cando a situación da pandemia permita esa circunstancia.

Sen embargo, se un alumno aproba a primeira avaliación así como a segunda pero suspende a terceira avaliación,
considerarase a materia suspensa .

Para aprobar a materia, o alumno deberá acadar como mínimo un cinco.

c) CRITERIOS PARA CONSIDERAR ABANDONO DE MATERIA
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Criterios xerais do centro

-

Non traer sistemáticamente o material de traballo á clase fixando una porcentaxe trimestral en función do número de
horas da materia : 15 %.

-

Non participar na dinámica da clase a efectos da realización de tarefas impostas (orais ou escritas). A porcentaxe
trimestral fixada e de 15 % en función do número de horas da materia.

-

Ter una media anual nas calificacións dos exámenes ordinarios e extraordinarios de menos dun tres.

Criterios específicos do Departamento

Considerarase que un alumno ten abandonado a materia cando concorran varias destas situacións :
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- Non participar de forma axeitada nas actividades realizadas na clase, reiteradamente : non facer os exercicios na
clase, non atender, non tomar apuntes, negarse a saír ó encerado

- Deixar habitualmente os controis en branco.

- Non facer os traballos ou "projets" nin ler os libros de lectura.

Deberase dar unha combinación de varias destas situacións, non unha soa, para que o alumno poda ser considerado
como un caso de abandono de materia.

INCIDENCIA DO ABANDONO DE MATERIA NOS CRITERIOS XERAIS DO CENTRO
Terá unas consecuencias graves dende o punto de vista da titulación e promoción porque conleva a avaliación negativa
da xunta de avaliación independentemente do número de materias suspensas.
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A decisión de titulación e promoción se fará de xeito colexiado e terá en conta o abandono de materia como factor
determinante para una avaliación negativa independentemente do dereito do alumno a recurrir e reclamar a instancias
superiores ó centro dita decisión.

sempre e cando eso sexa posible. Examinarase conforme os contidos mínimos establecidos para o seu curso. A proba
constará de dous apartados :

-

Redacción, contestación a preguntas, comprensión dun texto oral ou escrito (apartado polo que se puntuará cun 20
% da nota)
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-

Actividades de gramática, verbos, léxico. Haberá oito preguntas que valerán un 10% cada unha.

Para que o alumno supere a materia deberá obter unha cualificación mínima de cinco.

d) RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN XUÑO

O Departamento porá en marcha un sistema de repaso dos contidos abarcados ó longo do curso e establecerá a recuperación da
materia a través dunha proba basada nos contidos mínimos establecidos para o seu curso. A proba constará de dous apartados :
- Redacción, contestación a preguntas, comprensión dun texto oral ou escrito (apartado polo que se puntuará cun 20 % da
nota).
- Preguntas relacionadas coa gramática, sintase ou léxico. Haberá oito preguntas que valerán un 10 % da nota.
O alumno deberá acadar un 5 para aprobar a materia.
e) CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DOCENTE

O Departamento de Francés avaliará o proceso de ensino e a intervención do docente, os recursos utilizados, os espazos, os
tempos previstos, o agrupamento do alumnado, os criterios e instrumentos de avaliación, a coordinación, etc.
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Para avaliar o proceso de ensino / aprendizaxe no seu conxunto, así como a súa intervención como organizador neste proceso, o
profesor utilizará dous procedementos:

1º)Unha serie de preguntas ás que o profesor poderá responder ao final de cada clase ou de cada unidade didáctica e que lle
permitirán valorar os efectos da súa acción e axustar o ensino ás necesidades e intereses dos seus alumnos. Neste proceso de
autorreflexión e autoavaliación persoal o profesor responderá ás seguintes preguntas:

1-

Cumpríronse os obxectivos?

2-

Que aprenderon os alumnos?

3-

Xurdiu algún problema? Como se resolveu?

4-

O material resultou axeitado? Espertou o interese dos alumnos?

5-

Utilizáronse actividades axeitadas? Cales convendría cambiar ou suprimir?

6-

Cal debería ser o seguinte paso no proceso de aprendizaxe?

2º)Despois de cada avaliación e, en todo caso, ao final do curso, o profesor fará un novo exercicio de autorreflexión máis profundo
no que responderá o seguinte cuestionario de avaliación da práctica docente:
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I. PROGRAMACIÓN.
1

2

3

4

Realizo a programación da miña actividade educativa tendo como
1referencia o Proxecto Curricular de Etapa e, no seu caso, a
programación de área.
2Plantempets
xo o obixectivosodidáctis
co asudenxeito que expresan
me
nclaacradar.nte
as co
enc as que s meu l m os e alumnas debe
a
Selecciono e secuencio os contidos da miña programación cunha
3distribución e unha progresión axeitada ás características de cada
grupo de alumnos.
Adopto estratexias e programo actividades en función dos
4obxectivos, dos distintos tipos de contidos e das características dos
alumnos.
Planifico as clases de xeito flexible, preparando actividades e
5recursos
axustado o máis posible ás necesidades e intereses
dos alumnos.
6Estabmzcoosdeexeivoleaxpióícite
le
,
t
lo
crit
,auotsavaeirios,nprocedementos
eo
instru ent d a a i c n
l ació .
ic
7Planeifsoo
amio. ña actividade educativa de xeito coordinado co resto do
prof
rad

Observacións e propostas de mellora.
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1 (Nunca)
2 (Poucas veces)
3 (Case sempre)
4 (Sempre)

II. REALIZACIÓN

1

2

3

4
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Motivación inicial dos alumnos
se nte
o e capraopoño un.plan de traballo, explicando a súa finalidade,
1Prees
ant d
d unidade
Plantexo situacións introdutorias previas ao tema que se vai tratar.
2

Motivación ao longo de todo o proceso
3Mannteñioo guiaxeresaerado
nt
umaldapnada.
ado
partindo das súas
experiencias,
cu ha l n
e cl
ea
t
co
n alidadie as
4Comunialidadfie
dciónaprendizaxes, a súa importancia,
funcion
a e apl ca
real.
or
5Dtouianfas.mación
dos progresos acadados así como das dificultades
a op d

Presentación dos contidos
e
os s contidosme actividades cos coñecementos e intereses
6Rrelaciono
p vios do meus alu nos.
7Estrut(íro
u ie organipzasococontpiduales,nedsqunha
os
os da o
nvisióc.)xeral de
cada
tema nd ces, ma
nce t
uemas, et
8Facilraooaias,qsiinsietón
it
ad u ci de
ndonovos coinitcaosontetrcalando
id i e
preguntas
acla t r
t iza
, exempl f nd , c.
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Actividades na aula
Plantexo actividades variadas, que aseguran a adquisición dos
9obxectivos didácticos previstos e as habilidades e técnicas
instrumentais básicas.
Propoño ao alumnado actividades variadas e nas actividades que
10propoño existe equilibrio entre as actividades individuais e traballos en
grupo.
Recursos e organización da aula
Distribúo o tempo axeitadamente: (breve tempo de exposición e o
11resto do mesmo para as actividades que os alumnos realizan na
clase).
12Adntptoadidoinses
o
st to
agruqpuaementios
n
edefurnacbiónloda
ar
al
txaeofaaa
co rol n readizar,
mpre
o cl ma
t al se
xeit o.
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuais, informáticos, etc.),
13tanto para a presentación dos contidos como para a práctica dos
alumnos.
Instrucións, aclaracións e orientacións ás tarefas dos alumnos

14Comzaruefbo
p
queoopsreglumtnos
a
pr
fcomndenque
dero
vnea
ef taalrcea
et
quproeñen,qeute
reali r: acend
un as, ace o
rb i n o
ceso c.
Facilito estratexias de aprendizaxe: cómo solicitar axuda, cómo
buscar fontes de información, pasos para resolver cuestións,
15problemas e me aseguro a participación de todos.
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1

2

3

4

Clima da aula
16Asidalsacións
re
qe
u est
e nhaabpezrspcoctimesunoanludmnos
los
s
en ro dadnattorias.
aula
flu son e desd u
s e e va
iscrimi
17Foavoosrezreaccilaboración
oe
e no
ido ecurmais
a
deacoenvivueanccióancocoaploirtación
t d y a ono de xe t
án mede
nt sit
i s nf it vas.
m nt ostrespeeoae
t
a ortcolaboración entre os alumnos e acepto as
18Foasesuo
sú
xe ións
p acións.

Seguimento/ control do proceso de ensino-aprendizaxe.
ev
xo f arelcuentemente os contidos e actividades propostas
19Rentisoeefcorrida
d ro óra
u a.
ir
i
20Proporcionomnfloomaacs.ón
ao alumno sobre a execución das tarefas e
cómo pode e l ral
21Ncticadsodde
o
obxefctcivlosnina
i
sufi
súcieandtementenacadados propoño
novas
a vi a es que a ite
a quisició .
No caso de obxectivos suficientemente acadados, en curto espazo de
22tempo, propoño novas actividades que faciliten un maior grao de
adquisición.

Atención á diversidade.
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Teño en conta o nivel de habilidades dos alumnos e o seu ritmo de
23aprendizaxe e en función deles, adapto os distintos momentos do
proceso de ensino- aprendizaxe.
Coordínome cos profesores de apoio e co Equipo de Orientación para
24modificar contidos, actividades, metodoloxía, recursos, etc. e
adaptalos aos alumnos con dificultades.

Observacións e propostas de mellora.
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III. AVALIACIÓN.
1

2

3

4

1Teñonen consado
t
proocedecoenpo
mt
xeral paranadaváreaación
ali
dos
apre dizaxe e ac rdo a rogramació e
.
2Apsicomatserdiosaderdvacoa
l
cri
a liaci
ón ercriterioónddecuraeliai.cación
se
f
en
cada
do teun
e co o
prog amaci
á
Realizo unha avaliación inicial ao principio do curso.
3
4Uqiuizlo
tl
rsudfio
c e esiantvalicriteriodsodedavalintcióncoutedats.ndan
a
q
e
de
xeito
e i ib a
a ación s ifere es n i o
Utilizo sistemáticamente procedementos e instrumentos variados de
5recollida de información sobre os alumnos.
6Hlabitnosmentou
ual
e, corritxo ee arxaplaicmelsotra
o o ra l s a i balsosúe
dad d s
ctpviendiesxeos
a um
e, d pau as p
l
da
a ar
za s.
7Ultuilmoods,fedrentdisetrécnties
iz i
e
ca d a al sónree
n s,vdoiaciemaes,
ó
i
fduonsciconndiaods.v.ersidade
a
n
as f en
áa de st
td
.
Utilizo diferentes medios para informar a pais, profesores e alumnos
8(sesións de avaliación, boletín de información, entrevistas individuais)
dos resultados da avaliación.

Observacións e propostas de mellora.
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As consideracións e valoracións dos axustes necesarios entre o deseño da programación e os resultados obtidos levaranse a cabo
nas reunións de departamento semanais e os cambios acordados reflectiranse na Memoria do Departamento ao final do curso.

f) CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA CUALIFICACIÓN POSITIVA

PRIMEIRO DA ESO
-

S'appeler

-

Identificar con c'est

-

Os artigos definidos e indefinidos
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-

Os verbos da primeira conxugación

-

Os verbos être e avoir

-

A negación

-

Os adxectivos posesivos

-

Os meses do ano

-

As cores

-

Os números ata cen

-

O material de clase

-

Os deportes

-

As partes do corpo

-

A expresión da hora

SEGUNDO DA ESO
-

Jouer seguido de instrumento de música
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-

Jouer e faire seguidos de deportes

-

C'est un, une. Ce sont des

-

Preposicións que se usan con países e ciudades

-

O futuro próximo

-

O passé composé

-

Os alimentos

-

As profesións

-

As sensacións : avoir faim, avoir soif, avoir mal, avoir peur

-

As pezas da casa, mobres e decoración

-

As estacións e a meteo
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TERCEIRO DA ESO
-

Presente e passé composé

-

As palabras interrogativas

-

Os pronomes relativos

-

Os países e nacionalidades

-

Os adxectivos de personalidade (cualidade e defecto)

-

Avoir besoin de seguido de nome ou infinitivo

-

O futuro simple

-

Sensacións e emocións

-

Expresión da opinión

-

Expresións de tempo no futuro
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-

A negación con plus, personne

-

Os pronomes persoais directos e indirectos

-

As tarefas domésticas

-

A expresión da frecuencia

-

O superlativos e o comparativo

CUARTO DA ESO
-

Presente, passé composé, futuro e imperfecto

-

Os adxectivos demostrativos e os pronomes tónicos

-

Os pronomes posesivos

-

Os adxectivos e pronomes interrogativos

-

As perífrases verbais

-

A obriga e a prohibición
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-

A expresión da causa

-

Os rasgos de carácter

-

Os transportes

-

As ciudades e os países

-

Os rasgos da c ara

-

Os presentativos

-

As tarefas domésticas

559

560

561

562

