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7. MODIFICACIÓN DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

(ADAPTACIÓN) - ORDE 25 XANEIRO 2022 

Debido á publicación da orde do 25 de xaneiro do 2022 

(https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/36157) , o departamento modifica os 

criterios de avaliación conforme ás novas directrices. Quedan así reflectidas despois de 

analizar e reflexionar de forma conxunta todos os membros do departamento. 

Criterios de cualificación e promoción na ESO: 

a. AVALIACIÓN ORDINARIA: 

O sistema de cualificación do Departamento está baseado na avaliación continua   

e desenvolverase da seguinte forma:  

1ª e 2ª avaliación 

● En cada avaliación realizaranse dous exames correspondentes aos temas 
do libro. 

● Para aprobar o curso será necesario aprobar a última avaliación.  Iso 

supón que non se farán exames de recuperación por avaliación. Superar 

unha avaliación implica a superación da/s anterior/es.  

● O alumnado que suspenda as dúas primeiras avaliacións, recibirá un 

material de reforzo que será valorado dentro do traballo persoal (20%) 

xunto cos diferentes traballos.  O profesorado habilitará no drive unha 

carpeta compartida e o alumnado poderá entregalo  a través do mesmo, 

no correo ou en papel. Tamén se poderá empregar o mail ou a  aula 

virtual con este fin.  Avisarase ás familias mediante Abalar. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

Instrumento Valor Explicación 

Exames o probas obxetivas. 

Estructura: 

- preguntas de gramática (4 

a 5 puntos) 

- preguntas de léxico (1 a 2 

puntos) 

- preguntas de comprensión 

80%  Na ESO, realizarase unha proba por tema, 

deste modo, serán alomenos dúas probas 

por trimestre. 
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escrita /traducción (1 

punto) 

- pregunta de producción 

escrita (redacción) (1 ou 1,5 

puntos) 

- pregunta de comprensión 

ou producción oral (1 

punto) 

 

Traballos do alumno, 

traballo e esforzo persoal, 

participación,  mellora 

continua e contribución á 

convivencia. 

20 % - Caderno de exercicios (en 1º ESO/ 

2º ESO, farase unha observación na 

clase e se houbese dúbidas, 

recollerase para a súa valoración) 

- Tarefas na clase/ na casa/ na aula 

virtual, traballos persoais ou 

grupais, libros de lectura, etc… 

- Lectura en voz alta, pronunciación. 

Elaboración de diálogos dirixidos 

 

3ª avaliación 

● Realizaranse dous exames correspondentes cos temas do libro, como nas 
anteriores avaliacións. 

● Na terceira avaliación, a última proba deberá ser realizada antes do 6 de 

xuño.  

● A nota da 3ª avaliación será calculada tendo en conta as anteriores 

avaliacións, sendo  a media das tres avaliacións. 

● Deste xeito, se un alumno/a só suspende  as probas/traballos do terceiro 

trimestre (nota entre 4 e 5),  ten o resto das avaliacións aprobadas e 

traballou durante todo o curso, non será necesario que realice a  proba de 

recuperación.  

 

● O profesorado  de cada curso deberá cumplimentar unha ficha individual 

por cada alumno/a que teña suspensa a 3ª avaliación, detallando os 

contidos que non acadou trimestralmente. Ademais deberá indicar as 

medidas de reforzo que se lle van aplicar despois da terceira avaliación, 

ata a avaliación final. 
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

Instrumento Valor Explicación 

PROBAS ESCRITAS 

OBXETIVAS 

Estructura: 

- preguntas de gramática (4 a 

5 puntos) 

- preguntas de léxico (1 a 2 

puntos) 

- preguntas de comprensión 

escrita /traducción (1 punto) 

- pregunta de producción 

escrita (redacción) (1 ou 1,5 

puntos) 

- pregunta de comprensión ou 

producción oral (1 punto) 

 

80%  Na ESO, realizarase unha proba por tema, 

deste modo, serán alomenos dúas probas 

por trimestre. 

En 3º de ESO e 4º de ESO, poderase 

engadir un proxecto que será valorado 

como unha proba (60 % as probas 

escritas e 20 % o proxecto) facendo 

media de tódalas partes para sumar o 80 

% das probas obxetivas. 

 

Traballos do alumno, traballo 

e esforzo persoal, 

participación,  mellora 

continua e contribución á 

convivencia. 

20 % - Caderno de exercicios (en 1º ESO/ 

2º ESO, farase unha observación 

na clase e se houbese dúbidas, 

recollerase para a súa valoración) 

- Tarefas na clase/ na casa/ na aula 

virtual, traballos persoais ou 

grupais, libros de lectura, etc… 

- Lectura en voz alta, 

pronunciación. Elaboración de 

diálogos dirixidos 

 

AVALIACIÓN FINAL  

● A nota final será equivalente á 3ª avaliación ou maior. 
● Os que suspendan o curso deberán presentarse á proba de recuperación  

que se realizará entre o 7 e o 17 de xuño. 
● Todo o alumnado realizará unha serie de tarefas (indicadas no apartado 

PERÍODO DO 6 DE XUÑO AO 22 DE XUÑO) indicadas pola súa profesora. 

 



Departamento de francés – programación didáctica 2021-2022 

Para a NOTA FINAL do alumnado que suspenda o curso por avaliacións, terase en 

conta o traballo realizado  durante o curso, así como o traballo de reforzo 

entregado na terceira avaliación   e durante as sesións posteriores á 3ª avaliación. 

A proporción será a mesma que durante o curso:  

● nota de examen de recuperación 80%  

● traballo persoal 20% 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO QUE SUSPENDE: 

Instrumento Valor Explicación 

PROBA DE RECUPERACIÓN 

- preguntas de gramática (4 

a 5 puntos) 

- preguntas de léxico (1 a 2 

puntos) 

- preguntas de comprensión 

escrita /traducción (1 a 2 

punto) 

- pregunta de producción 

escrita (redacción) (1 ou  2 

puntos) 

80%  Esta proba realizarase tendo en conta os 

contidos mínimos que se deben acadar en 

cada nivel. 

Só a realizará o alumnado que non acade 

as competencias básicas durante o curso. 

A estructura será a mesma que as probas 

realizadas por avaliación. 

Por cuestións organizativas non haberá 

exercicios de comprensión oral. 

TRABALLO PERSOAL  DO 

CURSO E DE REFORZO 

20 % Terase en conta o traballo realizado  

durante o curso, así como o traballo de 

reforzo entregado na terceira avaliación 

(o alumnado que está suspenso nas 

avaliacións anteriores) e durante as 

sesións posteriores á 3ª avaliación. 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO QUE APROBA AS TRES 

AVALIACIÓNS 

● A nota final será equivalente á 3ª avaliación ou maior. 

● O traballo de reforzo e apoio realizado despois da 3ª avaliación será 

valorado para subir nota (ATA 1 PUNTO) 
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PERÍODO DO 6 DE XUÑO AO 22 DE XUÑO: 

O profesorado realizará unha serie de actividades para todos os alumnos/as 

(tanto os que aproben como os que suspendan) de reforzo e apoio para a 

adquisición de competencias. 

1º ESO - como tarefa de ampliación, o alumnado que aprobou poderá ler 

un dos libros propostos polas profesoras de nivel que van 

acompañados de varias actividades. Valorarase ata 1 punto na nota 

final. 

- exercicios de reforzo de vocabulario, gramática e comprensión 

dispoñibles en Drive ou na aula virtual. 

2º ESO - como tarefa de ampliación, o alumnado aprobado poderá ler un 

dos libros indicados na programación didáctica. Valorarase ata 1 

punto na nota final. 

- exercicios de reforzo de vocabulario, gramática e comprensión 

dispoñibles en Drive ou na aula virtual. 

- proxecto final para asentar de forma práctica os coñecementos 

adquiridos mediante un concurso de gastronomía francófona que 

valorará a expresión  oral e as destrezas comunicativas. 

3° ESO -  Como tarefa de ampliación, proporase a lectura opcional dos 

libros que se indican na programación didáctica. Valorarase ata 1 

punto na nota final e poderán axudar ao alumnado a mellorar a 

súa nota, sobre todo en casos onde o/a alumno/a teña unha nota 

moi axustada. 

-  exercicios de reforzo de vocabulario e gramática (fichas de 

completar / asociar imaxes con palabras / sopa de letras / 

cancións). 

- tarefa de grupo para a competencia oral (realización dun 

diálogo ou escenificación dunha situación real). 

4º ESO -      Como tarefa de ampliación, proporase a lectura opcional dos 

libros que se indican na programación didáctica. Valorarase ata 

1 punto na nota final. 

-       exercicios de reforzo de vocabulario e gramática (fichas de 

completar / asociar imaxes con palabras / sopa de letras / cancións). 

 

-      tarefa de grupo para a competencia oral (realización dun 

diálogo ou escenificación dunha situación real). 
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Para superar a materia con éxito o alumno deberá amosar en todo momento un 

comportamento de interese e esforzo por aprender e deberá ter unha actitude de 

respecto hacia os seus compañeiros e o profesor.  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN NO 

BACHARELATO: 

a. AVALIACIÓN ORDINARIA 

Ao longo do trimestre, realizaranse diversas probas de repaso puntuables en cada 

unidade.  

Teremos en conta as actividades de Autoavaliación e reflexión sobre a aprendizaxe 

(traballos de clase,  léxico, intervencións orais, autocorrección dos erros, control de 

deficiencias nas producións escritas...)  

Realizaremos unha avaliación global das 4 destrezas lingüísticas (CO, CE, EO, EE) e das 

subcompetencias de comunicación con axuda de gravacións, documentos auténticos, 

elaboración de proxectos/ traballos e realización de actividades orais e escritas.  

Instrumento Valor Explicación 

Exames ou probas obxetivas. 

Estructura: 

- preguntas de contido 

gramatical (4 a 5 puntos) 

- preguntas de léxico (1 a 2 

puntos) 

- preguntas de comprensión 

escrita /traducción (1 punto) 

- pregunta de producción 

escrita (redacción) (1 ou 1,5 

puntos) 

- pregunta de comprensión ou 

producción oral (1 punto) 

 

80%  en 

1bach 

 

90% en 

2bach 

Realizarase alomenos unha proba por trimestre. 

A pregunta de producción/ comprensión oral 

poderá ser sustituida por outra de carácter 

escrito (especialmente en 2º de bacharelato, xa 

que na ABAU de francés non hai proba de 

escoita) 

 

Traballos do alumno, traballo e 20 % en - Tarefas na clase/ na casa/ na aula virtual, 
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esforzo persoal, participación,  

mellora continua e contribución 

á convivencia. 

1bach 

 

10% en 

2bach 

traballos persoais ou grupais, libros de 

lectura, redaccións, etc… 

- Producción oral: Exposición de traballos, 

diálogos dirixidos, interacción na clase. 

 

Se o alumno/a non entrega as tarefas/ traballos no prazo indicado, non se lle valorará, 

salvo xustificación. 

 

1ºBACHARELATO: 

- Para aprobar o curso será necesario aprobar a última avaliación.  Iso supón que 

non se farán exames de recuperación por avaliación. Superar unha avaliación 

implica a superación da/s anterior/s.  

- A nota da 3ª avaliación será calculada tendo en conta as anteriores avaliacións, 

sendo  a media das tres avaliacións. 

- Na terceira avaliación, realizaranse as probas correspondentes ao trimestre 

antes do 9 de xuño. No período do 9 ao  17 de xuño realizarase unha proba ou 

traballo  de recuperación para o alumnado que teña suspensa a 3ª avaliación. 

Deberá ser aprobado cun 5. 

- Deste xeito, se un alumno/a só suspende  as probas/traballos do terceiro 

trimestre (nota entre 4 e 5),  ten o resto das avaliacións aprobadas e traballou 

durante todo o curso, non será necesario que realice a  proba de recuperación.  

- Os que suspendan deberán presentarse á proba extraordinaria que se 

realizará entre o 20 e  22 de xuño (xunto co alumnado de 2º de bacharelato). 

 

PERÍODO DO 9 DE XUÑO AO 20 DE XUÑO: 

O profesorado realizará unha serie de actividades para todos os alumnos/as (tanto os 

que aproben como os que suspendan) de reforzo, apoio e ampliación para a 

adquisición de competencias. 

Actividades para 1 º bacharelato: 

- Para o alumnado que teña aprobada a materia, poderá optar a subir nota ata 1 punto 

mediante a lectura opcional dos libros indicados na programación ou proposto por el. 
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- O alumnado que teña a 3ª avaliación suspensa deberá facer obrigatoriamente unha 

serie de exercicios de reforzo de léxico e gramática a través de varias fichas asignadas 

pola profesora. 

- Tarefas de expresión oral en grupo ou parellas. 

2º BACHARELATO: 

- Para aprobar o curso será necesario aprobar a última avaliación.  Iso supón que 

non se farán exames de recuperación por avaliación, salvo na última. Superar 

unha avaliación implica a superación da/s anterior/es.  

- A proba da terceira avaliación poderá incluir preguntas dos trimestres 

anteriores e considerarase proba final (que deberá ser realizada na primeira 

semana de maio). Todos os alumn@s deberán realizar esta proba. Os que non 

teñan aprobadas as dúas primeiras avaliacións deberán aprobalo cun 5. 

- A nota da 3ª avaliación será a nota media do curso. 

- Os que suspendan a proba final, terán que presentarse a unha proba ou 

traballo de recuperación que se realizará na segunda semana de maio. Tamén 

se poderá presentar o alumnado que queira subir nota (se lles manterá a nota 

anterior, en caso de sacar menos nota) . Os alumnos/as que non aproben esta 

recuperación deberán presentarse á proba extraordinaria que se realizará 

entre o 20 e 22 de xuño. 

 

 

b. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA en BACHARELATO (1º E 2º): 

 

Os alumn@s que non superen a materia na convocatoria ordinaria deberán 

presentarse nesta convocatoria (20 ao 22 de xuño) a unha proba (sobre contidos 

mínimos) que estará estruturada en catro partes: 

Gramática  

Léxico 

Comprensión escrita 

Expresión escrita 

 

Para a NOTA FINAL do alumnado que suspenda o curso por avaliacións, terase en 

conta o traballo realizado  durante o curso, así como o traballo de reforzo entregado 

na terceira avaliación e durante as sesións posteriores á 3ª avaliación. 

A proporción será a mesma que durante o curso:  

● nota da proba de recuperación en avaliación extraordinaria 80%  

● traballo persoal 20% 
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ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE (adaptación COVID-19) 

Os alumnos co francés pendente do curso anterior recuperarán da seguinte forma: 

  

1-Os alumnos pendentes que seguen matriculados en francés. Deberán entregar o 

traballo proposto polo Departamento (exercicios, traducións, etc.) En caso de non 

progresar adecuadamente seguirán o procedemento que se expón no apartado 3 que 

ven a continuación. 

2- Se algún alumno ten suspenso francés de 1º ESO, e queda exento de francés en 

2º ESO, só terá que entregar o traballo proposto polo departamento de Francés para 

superar a materia de 1º de ESO no prazo indicado. 

3- Os que xa non cursan  Francés (a partir de 3º de ESO) ou que o cursen pero non 

progresan adecuadamente no vixente curso (1ª avaliación) deberán realizar un traballo 

proposto polo Departamento de Francés (exercicios, tradución, etc.) na primeira 

avaliación  e realizar  as probas trimestrales para a recuperación da materia pendente 

en base aos contidos mínimos do curso correspondente. Realizaranse  nas datas que 

sinale o profesor que dá o curso que ten suspenso.  

 

Para facilitar ao alumnado  a tarefa de superar a materia pendente, o departamento 

terá en conta os diferentes procedementos de avaliación da seguinte maneira: 

Traballo do alumnado*: 

O alumno recibirá unha serie de fichas con 

exercicios/ tarefas que versarán sobre os 

contidos mínimos da primeira parte do curso 

no mes de outubro (tema 1 e 2 de cada nivel). 

En xaneiro recibirá a segunda parte, (tema 3-

4 de cada nivel) 

 

      40% da nota 

Probas trimestrales 

A estructura das probas será a seguinte. 

- Exercicios de gramática 

- Exercicios de léxico 

- Comprensión escrita  

      60 % da nota 
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- Expresión escrita 

- Actividade Oral (escoita ou lectura) se 

se pode realizar. 

 

 

*O traballo deberá ser entregado nos prazos indicados en cada caso. 

ENSINO NON PRESENCIAL: 

En caso de ensino non presencial, entregaranse as tarefas de forma virtual (en pdf ou 

foto) ao correo do xefe de departamento. 

As probas que puideran coincidir con este período de non presencialidade realizaranse 

nas mesmas condicións que no punto 6.2.3. 

 

 


