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  A situación escolar á que nos derivaron as causas excepcionais da pandemia do 

COVID19, fai oportuna a adaptación da programación do curso, os criterios de 

avaliación e cualificación, así como a metodoloxía a seguir no 3º trimestre 

 O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de 

emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia 

internacional.  

 Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 

67, do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de 

crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 e, a súa aplicación, de conformidade co 

previsto na lexislación, significou, entre outras moitas medidas, o confinamento da 

poboación e a suspensión das clases presenciais en todas as etapas do sistema 

educativo de España. 

 O presente documento e, polo tanto, unha adaptación da programación xeral e 

presenta os criterios a seguir nesta recta final do curso académico. 

 É importante salientar que,no tocante á parte oral da lingua, comprensión e 

produción de textos orais, só se terán en conta as observacións feitas polo 

profesor no período no que se contou con clases presenciais, así como as 

cualificacións obtidas nas probas de comprensión oral realizadas durante este 

período. Coa fin de continuar vinculados á lingua oral, propoñeranse enlaces de 

internet, se ben nunca serán utilizados para avaliar ou cualificar o traballo dos 

alumnos,-as para evitar calquera situación de desigualdade que puidese derivar 

dos diferentes graos de conectividade das familias. 
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Usar estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os 

detalles relevantes do texto: anticipación do contido xeral do que 

se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais, e uso 

dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, 

con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do 

significado baseadas no contexto, e as experiencias e os 

coñecementos transferidos desde as linguas que coñece. 

 

Comprende o sentido global e a información máis salientable de textos 

orais procedentes de medios audiovisuais ou de internet, breves como 

instrucións e comunicados, con estruturas previamente traballadas, 

léxico moi común relacionado con necesidades inmediatas e accións 

presentes moi habituais, sempre que se fale de xeito moi pausado e 

ben articulado, e poida volver escoitar o dito. 

 

Comprender o esencial en conversas moi básicas e breves sobre 

temas cotiáns habituais e de necesidade inmediata, previamente 

traballados, relativas ao ámbito persoal e público moi elemental, 

sempre que se fale con lentitude, articulando de forma clara e 

comprensible. 

 

Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas 

nas que participa, que traten sobre temas familiares como, por 

exemplo, un/unha mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a 

descrición moi básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar, e estados 

de saúde, sensacións e sentimentos moi elementais. 
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PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis sinxelas e 

habituais relativas a saúdos, despedidas, agradecementos e 

presentacións, colaborando para entender e facerse entender, e 

fai e responde intelixiblemente preguntas sinxelas sobre si 

mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida social diaria e 

do tempo libre, en situacións de comunicación significativas para 

a súa idade e o seu nivel escolar 

 

Intercambiar de xeito intelixible información sobre si mesmo/a e sobre 

accións e nocións (horarios, datas e cantidades) moi habituais da vida 

diaria, usando un repertorio básico de palabras e frases moi simples 

memorizadas, e facéndose comprender aínda que a persoa 

interlocutora necesite que se repita ou repetir o dito. 

 

Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de 

pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar 

repeticións para entender a mensaxe. 

Esfórzase por pronunciar con corrección, aínda que se cometan erros. 
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Comprender información relevante e previsible en textos breves, 

moi sinxelos e ben estruturados, con conectores moi básicos e 

relativos a coñecementos e experiencias propias da súa idade. 

 

Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu 

interese. 

Comprender textos propios de situacións cotiás próximas onde 

se dan a coñecer bens e servizos ou acontecementos (anuncios 

publicitarios elementais, folletos, catálogos, invitacións, etc.), e 

con apoio visual cando teña certa dificultade. 

 

Comprende información esencial e localiza información específica en 

material informativo moi sinxelo, e con apoio visual, sobre temas 

coñecidos como actividades escolares e de lecer, hábitos saudables, 

etc., próximos á súa idade e á súa experiencia. 
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PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, 

cunha finalidade determinada propia da súa idade e do seu nivel 

escolar, e cun formato preestablecido, en soporte tanto impreso 

como dixital, amosando interese pola presentación limpa e 

ordenada do texto. 

 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e 

enunciados traballados previamente, para transmitir información ou con 

intencións comunicativas propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

 

 

Aplicar estratexias básicas para producir textos que responden 

ao solicitado, utlilizando o léxico e as estruturas sintáctico-

discursivas traballadas durante as clases.  

Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa utilizando 

adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 

necesario, moi básicos e traballados previamente. 
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ACHEGAMENTO Á LINGUA FRANCESA 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Relacionar imaxes co termo axeitado e traducir termos do 

español ao francés e viceversa. 

 

 

Coñece vocabulario básico da súa vida diaria: descrición física, 

establecementos e comerciantes, indicación de direccións, alimentos e 

cantidades, a casa e os seus elementos (estancias e mobiliario), o 

restaurante, a meteoroloxía. 

 

Utilizar correctamente as regras básicas en canto á utilización 

das preposicións de lugar e as utilizadas cos nomes de país, 

partículas interrogativas, o verbo (presente, futuro próximo e 

passé composé), os determinantes (artigos, partitivos, 

demostrativos, posesivos, numerais), os pronomes complemento 

(COD, COI e pronome en). 

 

 

Recoñece elementos gramaticais básicos (determinantes, 

substantivos, verbos, pronomes, preposicións) e é capaz de usalos con 

corrección seguindo as indicacións solicitadas nas tarefas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

- Completar exercicios de vocabulario 

- Escribir frases simples  

- Completar frases con elementos gramaticais estudados 

previamente. 

- Redactar textos adptados ao seu nivel, utilizando o vocabulario, 

expresións e estruturas gramaticais estudados. 

- Ler textos e responder correctamente as preguntas sobre os 

mesmos. 

- Traducir frases e textos sinxelos do español ao francés e 

viceversa. 

 

 

 

Instrumentos:  

- Observacións levadas a cabo polo profesor durante as clases 

presenciais (ata o mes de marzo). 

- Cualificacións obtidas ata as datas anteriormente sinaladas. 

- Traballo realizado polo alumnado dende o seu domicilio 

durante o confinamento (de carácter obrigatorio), que será tido en 

conta sempre de maneira positiva. A Xunta de Galicia establece 

que as tarefas posteriores ao estado de alarma servirán para 

mellorar a nota ou superar as materias suspensas. Nunca se 

poderá obter unha cualificación inferior á dos trimestres 

anteriores. 

Cualificación final 

 Para a cualificación final dos alumnos e alumnas teranse en conta: 

- As observación feitas polo profesor ata o mes de marzo nas 

aulas. 

- Cualificacións obtidas ata as datas anteriormente sinaladas. 

- O traballo realizado polo alumnado desde a súa casa. Os 
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alumnos, -as recibirán bloques de fichas semanais que deben 

traballar e reenviar ao profesor (obrigatoriamente). Este traballo 

non repercutirá nunca de maneira negativa. 

- Ao ser unha materia de avaliación continua, aqueles que non 

foran capaces de superar a 2ª avaliación terán a oportunidade de 

facelo agora seguindo a mesma rutina de traballo que os demais. 

As tarefas son esencialmente un repaso de todos os contidos xa 

vistos nas aulas para facilitar o comprensión de todos. 

- Aqueles alumnos que non superaran a 2ª avaliación e que non 

tiveran enviadas as tarefas semanais, ou no caso de que estas 

non foran realizadas cun mínimo de corrección, enfrontaranse a 

unha proba presencial no mes de xuño, sempre que a 

situación o permita, que decidirá a cualificación final obtida. O 

exame estará composto por exercicios similares aos enviados 

semanalmente nas fichas de traballo; e os criterios de avaliación, 

estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

serán os mesmos que veñen especificados neste documento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

- No suposto de ter que presentar unha proba extraordinaria no 

mes de setembro, os alumnos enfrontaríanse con exercicios do 

mesmo tipo que os que están a facer semanalmente.  

- Os estándares de aprendizaxe e as competencias 

imprescindibles serían os mesmos que os establecidos neste 

documento. 

- A proba extraordinaria non incluiría ningún elemento 

relacionado coa comprensión ou expresión orais, ao non quedar 

asegurado o traballo desta parte por depender do grao de 

conectividade dos fogares. 

- No caso de ter que presentar esta proba, xa non se terían en 

conta as observacións previas nin o traballo realizado durante os 

meses de confinamento. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  

- Comprender información relevante e previsible en textos 

breves, moi sinxelos e ben estruturados, con conectores moi 

básicos e relativos a coñecementos e experiencias propias da 

súa idade. 

- Comprender textos propios de situacións cotiás próximas onde 

se dan a coñecer bens e servizos ou acontecementos (anuncios 

publicitarios elementais, folletos, catálogos, invitacións, etc.), e 

con apoio visual cando teña certa dificultade. 

- Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, 

cunha finalidade determinada propia da súa idade e do seu nivel 

escolar, e cun formato preestablecido, en soporte tanto impreso 

como dixital, amosando interese pola presentación limpa e 

ordenada do texto. 

- Aplicar estratexias básicas para producir textos que responden 

ao solicitado, utlilizando o léxico e as estruturas sintáctico-

discursivas traballadas durante as clases. 

- Relacionar imaxes co termo axeitado e traducir termos do 

español ao francés e viceversa. 

- Utilizar correctamente as regras básicas en canto á utilización 

das preposicións de lugar e as utilizadas cos nomes de país, 

partículas interrogativas, o verbo (presente, futuro próximo e 

passé composé), os determinantes (artigos, partitivos, 

demostrativos, posesivos, numerais), os pronomes complemento 

(COD, COI e pronome en). 

 

Criterios de cualificación: para a cualificación dos alumnos, -as 

terase en conta: 

- O traballo realizado durante o curso. O profesor foi entregando 

bloques de tarefas que axudaban a revisar a materia. Este traballo 

suporá o 40% da cualificación. 

- As tarefas enviadas durante o período de confinamento, que 
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serán reenviadas ao profesor nas datas previstas. Este traballo 

suporá o 60% da cualificación. 

- Os estándares e competencias imprescindibles serán os que 

veñen especificados neste documento por considerar que as 

circunstancias dificultan o traballo do alumnado. 

- O feito de non enviar as tarefas propostas durante o confina- 

     mento suporá unha avaliación negativa.      

Procedementos de avaliación: 

- Completar exercicios de vocabulario 

- Escribir frases simples  

- Completar frases con elementos gramaticais estudados 

previamente. 

- Redactar textos adptados ao seu nivel, utilizando o 

vocabulario, expresións e estruturas gramaticais estudadas. 

- Ler textos e responder correctamente as preguntas sobre os 

mesmos. 

- Traducir frases e textos sinxelos do español ao francés e 

viceversa. 

 

 

Instrumentos para a avaliación: 

- O traballo realizado durante o curso. O profesor foi entregando 

bloques de tarefas que axudaban a revisar a materia. 

- As tarefas enviadas durante o período de confinamento, que 

serán reenviadas ao profesor nas datas previstas, sempre con 

anterioridade á finalización do curso e antes da avaliación 

ordinaria. 

- O feito de non enviar as tarefas propostas durante o 

confinamento suporá unha avaliación negativa. 

 

Cualificación final. 

- Aqueles alumnos que non tiveran enviadas as tarefas 
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propostas, ou no caso de que estas non foran realizadas cun 

mínimo de corrección, enfrontaranse a unha proba presencial 

no mes de xuño, sempre que a situación o permita, que decidirá 

a cualificación final obtida. O exame estará composto por 

exercicios similares aos enviados nas fichas de traballo; e os 

criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

competencias imprescindibles serán os mesmos que veñen 

especificados neste documento. 

 

Proba extraordinaria de setembro. 

- No suposto de non ter superada a materia por medio do 

traballo enviado durante os meses de confinamento nin no 

exame presencial de xuño, os alumnos realizarán unha proba 

extraordinaria no mes de setembro, que segue os parámetros 

indicados neste documento en canto a criterios de avaliación, 

estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

 O 3º trimestre tivo que ser enfocado dunha maneira diferente 

á que reflexa a programación xeral presentada en setembro. 

- Unha vez rematada a 2ª avaliación, o comenzo do 3º 

trimestre baseouse no repaso dos contidos tratados de 

maneira presencial, ante a dúbida de poder ou non voltar ás 

aulas. Desta maneira, os alumnos, -as foron recibindo  

semanalmente (a través da web do centro) bloques de 

tarefas para desenvolver na casa. Tamén de maneira 

semanal, foronse publicando as correccións oportunas a 

estas tarefas. 

- Unha vez recibida a información oficial da Xunta de Galicia 

(Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 

para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 

académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia), que especifica como abordar o 3º 

trimestre, os alumnos continuaron a recibir tarefas semanais 

pero agora coa obriga de ser reenviadas ao profesor. Estas 

tarefas son a partir deste momento un instrumento de 

avaliación e cualificación. 

- As devanditas tarefas céntranse en bloques de contidos xa 

vistos, comenzando desde o principio e seguindo a orde 

marcada polos recursos utilizados nas aulas: libro de texto e 

caderno de exercicios. Cétrase, polo tanto, este 3º trimestre 

no repaso. 

- Ao centrar o trimestre no repaso, os alumnos –as que non 

superaran a 2ª avaliación teñen a opción de aprobala 

seguindo a mesma rutina de traballo que os demais. Temos 

que lembrar que esta materia xa estaba estipulada 

previamente como materia de avaliación continua. 
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- Está prevista a ampliación de contidos, pero só no 

tocante ao vocabulario e algún punto de gramática moi 

sinxelo, de doada comprensión por parte do alumnado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

-  Para seguir o traballo a distancia os alumnos, -as poden 

visualizar as tarefas semanais na web do centro, onde serán 

publicadas cada luns.  

- Aqueles alumnos,-as que non dispoñan dos medios dixitais 

axeitados poden utilizar as canles propostas polos concellos, 

neste caso, a recepción das tarefas impresas nos seus 

domicilios. 

- Á hora de reenviar as tarefas, poderán utilizar como 

soporte a opción word, fotografía das mesmas realizadas 

sobre as fotocopias ou calquera outro soporte. 

 

 

Materiais e recursos 

 Para seguir un ritmo de traballo axeitado os alumnos, -as 

contan cos seguintes materiais e recursos: 

- Os libros de texto que estaban a ser utilizados nas clases 

presenciais. 

- Fotocopias que o profesor foi entregando de maneira 

puntual para unha mellor comprensión de certos bloques de 

contido. 

- Pequenos recordatorios teóricos incluídos nos bloques de 

tarefas enviados. 

- Enlaces de internet propostos polo profesor (nunca tidos 

en conta para a avaliación e cualificación, coa fin de non 

crear unha situación de desigualdade en prexuízo daqueles 

que non posúan os medios dixitais apropiados) 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

  Para informar ás familias dos cambios na programación, 

debidos ás causas por todos coñecidas: 

- As familias recibirán unha mensaxe a través da plataforma 

Abalar na que serán informadas da publicación dos mesmos 

na web do centro. 

- Se algunha familia non conta coa plataforma Abalar, será 

informada desta publicación a través de correo electrónico ou 

chamada telefónica. 

  

Publicidade  
 Os documentos coas adaptacións das programacións, por 

materias, serán publicados na web do centro. 

 
 

 

 

 




