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1. Introducción 
 

Neste curso 2011/2012 recuperamos de novo a sección 
bilingüe en fránces para a asignatura de bioloxía e xeoloxía de 3º 
da eso que tivemos fai anos. A diferencia é que os alumnos deste 
ano, a maioría deles cursaron xa esta asignatura en francés o curso 
pasado, o cal é unha gran ventaxa para este curso. 

 
2. Obxectivos, contidos mínimos  

 
Serán os mesmos que os dun 3º curso normal. 
 
3. Distribución por avaliación 
 
Intentarase seguir o ritmo dos outros cursos de 3º aínda que as 

veces faise imposible dado que a utilización de material nas duas 
lenguas e a proxección de vídeos leva máis tempo que nun 3º 
normal. 

 
 
 
 



4. Procedementos 
 

Serán os mesmo que nun curos de 3º normal, pero ó tratarse 
de dar unha asignatura en dúas lingüas, e tendo en conta que estes 
alumnos xa a cursaron o ano pasado, neste curso intentarase 
utilizar a maior parte do tempo a lingua francesa na aula.  
 Daránselle esquemas, actividades, e demáis material en 
papel, sempre que se poda en francés, utlizando para elo, xa que 
non existen libros bilingües, o material atopado na web. 
 Así mesmo, terán a posibilidade de utlizar a web para 
realizar exercicios nesta lingua. 
 De cada tema proxectarase ó menos un vídeo curto en 
francés para potenciar o entendemento da língua así como 
potenciaranse as preguntas-respostas en francés para animar ós 
alumnos a atreverse a falar nunha lingua que non dominan. 
 

5. Actitudes 
 

As mesmas de 3º da eso, pero valorando moi positivamente a 
utilización na clase do francés para comunicarse entre eles, así 
como nos exames. 

 
6. Criterios de avaliación 

 
Ademáis dos criterios dun 3º normal, neste curso intentarase 

facer o maior número de probas escritas por avaliación, de xeito 
que se poda comprobar a mellora na lingua francesa, así como 
favorecerlles ós alumnos a comprensión e estudo da materia en 
dúas lenguas. 

Os alumnos que utilicen a cotío a lingua francesa tanto oral 
coma escrita, valoraráselle ata cun punto máis a nota de cada 
avaliación, aínda que ante todo premie o coñecemento da 
bioloxía. 

 
 


