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Descrición
Os obxectivos da materia son adquirir unha competencia comprensiva e produtiva de estruturas gramaticais
xeral
complexas tanto na expresión escrita coma na oral, insistindo na produción e comprensión oral. O nivel que
se vai atinxir é un nivel B2 consolidado
Competencias de titulación
Código
A1
Dominio de linguas estranxeiras
A2
Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
A4
Coñecer norma e usos das linguas de traballo
A10
Capacidade de traballo en equipo
A18
Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
A30
Coñecemento de idiomas
A32
Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade
B2
Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
B10
Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
B11
Habilidades nas relacións interpersoais
B12
Traballo en equipo
B15
Aprendizaxe autónoma
B17
Comprensión doutras culturas e costumes
B22
Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
B23
Capacidade de traballo individual
Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe
Repasar as bases teóricas e prácticas para aﬁanzar o coñecemento das normas da lingua francesa
e o seu correcto uso e dominio para acadar precisión e ﬂuidez tanto na escrita coma na expresión
oral.
Fomentar a capacidade de expresión e comprensión da lingua francesa a través do traballo en
equipo.
Acrecentar as actividades de comprensión e expresión oral tanto para a información especíﬁca
como para a información xeral.

Mellorar e ampliar o coñecemento da cultura e civilización francófonas
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A4
A10
A30
A1
A4
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A30
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Competencias
B2

B11
B12
B22
B15
B23

B10
B17
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Contidos
Tema
I-Donner des ordres, des conseils. Suivre des
- Les marqueurs spatiaux. le présent. le futur et l´impératif des verbes.
ordres et des conseils.
-L´injonction
Décrire l´espace.Demander le chemin. Se diriger
et se presenter quelque part.
2-Comparer des ojets, des situations, des
- La comparaison: les comparatifs.
personnes.
les pronoms personnels compléments. Les relatifs.
3- l´expression des goûts.Enoncer des jugements. - Lexique de l´opinion: adjectifs, adverbes , verbes d´opinion.
Donner son opinion.
4- Faire des projets
- L´expression du futur. l´Hypothèse.
5- Introduction au texte narratif
Les temps du passé.Concordance des temps.Les marqueurs temporels.
Civilisation pays francophones
Compréhension orale, expression orale.
Compréhension ecrite. Fiche de lecture ou compte rendu ou résumé.
Compréhension de documents.
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Prácticas autónomas a través de TIC
18
18
0
Traballos tutelados
1
1
0
Outros
1
5
6
Prácticas de laboratorio
12
1
13
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma 0
13
13
autónoma
Titoría en grupo
1
1
2
Sesión maxistral
30
45
75
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou 3
9
12
simuladas.
Outras
10
10
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Prácticas autónomas a
través de TIC
Traballos tutelados
Outros
Prácticas de laboratorio
Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma
Titoría en grupo
Sesión maxistral

Descrición
Exercicios de escoita e comprensión de textos disponíveis na plataforma Tema
Presentación dun traballo sobre unha obra francesa de arte , de literatura ou cinematográﬁca.
Consultas de fontes electrónicas e escoita de programas de radio ou tv en francés
Exercicios de comprensión e reformulación, insistirase na expresión oral
Realización de exercicios baseados nos contidos teóricos

Titoría para as dúbidas que puidesen xurdir na preparación dos traballos tutelados
Presentación e exposición teórica na aula con axuda de medios audiovisuais

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Traballos tutelados

Estes traballos serán feitos baixo a supervisión e corrección da profesora antes da
sua presentación ﬁnal.

Prácticas de laboratorio

Estes traballos serán feitos baixo a supervisión e corrección da profesora antes da
sua presentación ﬁnal.

Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma

Estes traballos serán feitos baixo a supervisión e corrección da profesora antes da
sua presentación ﬁnal.

Probas

Descrición

Outras

Estes traballos serán feitos baixo a supervisión e corrección da profesora antes da
sua presentación ﬁnal.

Avaliación
Prácticas autónomas a través de TIC
Traballos tutelados

Descrición
Probas de comprensión ou ditados
Presentación dos traballos

Cualiﬁcación
10
10
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Outros
Práctica na clase
Probas prácticas, de execución de tarefas Probas de coñecemento e práctica da lingua francesa
reais e/ou simuladas.
Outras
Proba ﬁnal global teórica e práctica sobre os coñecementos
adquiridos durante o curso

10
10
60

Outros comentarios sobre a Avaliación
A avaliación é contínua; para ser avaliado na materia será necesario asistir ao 80% das clases e entregar os traballos na
data requirida, un deles no periodo sen docencia (do 18 o 27 de febreiro). As probas non entregadas ou non superadas
contarán coma un cero. En caso de plaxio, a nota ﬁnal é de suspenso.
Haberá una proba ﬁnal (21 de abril) na hora de clase e será publicada en Faitic; o valor de dita proba será: 60% para os
alumnos de avaliación continua; os alumnos non acollidos a esta modalidade poderán facela e, nese caso, a nota da proba
será un 100%.
Os alumnos que non superen a avaliación contínua ou non se acolleron a esta modalidade farán en xullo unha proba ﬁnal
que contará coma un 100% da nota (30/70 parte práctica e teórica).

Bibliografía. Fontes de información
Ch. Abbadie, B. Chovelon, M.-H. Morsel, L´expression française écrite et orale., Grenoble : PUG, col. Flem,
Amelie Nothomb, Stupeurs et tremblements, livre de poche 2004,
Delatour, Jennepin, Léon-Dufour & Teissier., Nouvelle grammaire du français, Paris : Hachette,
 L´expression française écrite et orale. Ch. Abbadie, B. Chovelon, M.-H. Morsel. Grenoble : PUG, col. Flem, 2006.
Stupeurs et Tremblements,
Amélie Nothomb, Livre de Poche 2004
Esta lectura é obrigatoria e formará parte da avaliación continua e ﬁnal nas duas sesions
 Activités pour le cadre commun, C1-C2. Kobert-Kleinert, M-L. Parizet, Poisson-Quinton Paris : Clé
International, 2007

Recomendacións
Materias que continúan o temario
Idioma 2, III: Francés/V01G230V01306

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés/V01G230V01106
Outros comentarios
Recomendamos o estudo continuado da materia, a consulta da gramática recomendada para realizar os exercicios prácticos
e a autocorrección. O nivel recomendado para seguir as clases é un nivel B2.2. Un Nivel B consolidado

Páxina 3 de 3

