
  DEPARTAMENTO DE FRANCÉS – CURSO 2021-22 

ANEXO DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ATENDENDO Á ORDE DO 25 DE 

XANEIRO DE 2022 POLA QUE SE ACTUALIZA A NORMATIVA DE 

AVALIACIÓN 

 

.Criterios de cualificación 

 -Na ESO:  

A nota final de cada avaliación corresponderá a unha media ponderada 

segundo as seguintes porcentaxes: 

.70% da nota corresponde ás probas escritas (en principio, os alumnos terán 

dous exames en cada avaliación). 

.20% da nota corresponde á parte oral da lingua, tanto a comprensión como a 

expresión oral. 

.10% da nota corresponde ó traballo de aula e ás tarefas. 

 

 -No BACHARELATO: 

A nota final de cada avaliación corresponderá a unha media ponderada 

segundo as seguintes porcentaxes: 

.70% da nota corresponde ás probas escritas (dous exames en cada 

avaliación. En 2º BACH, o segundo exame da terceira avaliación 

corresponderá á proba escrita do libro de lectura obrigatoria). 

.20% da nota corresponde á comprensión oral e ó uso da lingua que 

comprende polo menos unha exposición oral. 

.10% da nota corresponde ó traballo de aula e ás tarefas entregadas (resumos, 

redaccións, descripcións, fichas de lectura, etc) 

 

.Avaliación ordinaria 

 -Na ESO: 

Realizaranse tres sesións de avaliacións parciais e unha final. Non se farán 

exames de recuperación ó longo do curso, por tratarse dunha materia de 

contidos progresivos. 

 



A nota final será a media ponderada do resultado das tres avaliacións 

trimestrais aplicando as seguintes porcentaxes: 

-1ª avaliación: 30% 

-2ª avaliación: 30% 

-3ª avaliación: 40% 

Se a media ponderada das tres avaliacións parciais é igual ou superior a cinco, 

o alumno superará a materia. 

Se polo contrario, a media ponderada das tres avaliacións parciais é inferior a 

cinco, o alumno en cuestión terá que facer un exame de recuperación de toda a 

materia (entre o 6 e o 22 de xuño 2022) no que se avaliarán a comprensión e 

expresión escritas. A nota obtida neste exame suporá o 100% da cualificación 

final da materia, que se fará efectiva na avaliación final do curso (a partires do 

22 de xuño 2022). 

No periodo comprendido entre o fin da 3ª avaliación e a avaliación final (entre o 

6 e o 22 de xuño 2002), realizaranse actividades do estilo das que se fixeron ó 

longo do curso para practicar todas as competencias. Estas actividades 

servirán para que o alumnado suspenso poida recuperar a materia. Para o 

alumnado que xa superou a materia, estas actividades servirán para afianzar e 

ampliar coñecementos e servirán para redondear á alza ou á baixa a súa nota 

segundo o traballo demostrado. 

 

 -No BACH: 

Realizaranse tres sesións de avaliacións parciais. Non se farán exames de 

recuperación ó longo do curso académico, por tratarse dunha materia de 

contidos progresivos. 

A nota final será a media ponderada do resultado das tres avaliacións 

trimestrais aplicando as seguintes porcentaxes: 

-1ª avalaición: 30% 

-2ª avaliación: 30% 

-3ª avaliación: 40% 

Se a media ponderada das tres avaliacións parciais é igual ou superior a cinco, 

o alumno superará a materia. 

Se polo contrario, a media ponderada das tres avaliacións parciais é inferior a 

cinco, o alumno en cuestión terá que facer un exame final (en xuño para 1º 



BACH e en maio para 2º BACH, nas datas fixadas pola Dirección do centro). 

Esta proba de carácter global incluirá os contidos de todo o curso, avaliará 

únicamente a comprensión e expresión escritas e a nota obtida nela suporá o 

100% da nota final do curso. 

A cualificación definitiva da materia farase efectiva na avaliación final do curso, 

é dicir, a partires do 22 de xuño 2022.  

 

.Avaliación extraordinaria 

O alumnado de Bacharelato que non supere a materia na avaliación ordinaria 

deberá realizar unha proba escrita extraordinaria, no mes de xuño na data que 

fixe a Dirección do centro. 

Nesta proba, avaliarase a totalidade dos contidos do curso en canto á 

comprensión e expresión escritas. A nota obtida neste exame suporá o 100% 

da cualificación do alumno en cuestión. 

 

 

.Convocatoria de pendentes da ESO 

Na convocatoria de abril, a nota do exame representará o 60% e o dossier de 

exercicios o 40%. 

Na convocatoria de xuño, o exame será a nota final. 

 

 


