
IES Antonio Fraguas 
Departamento de Francés 

NOVOS CRITERIOS PARA A 3ª AVALIACIÓN NA ESO E BACHARELATO 

Por acordo do Departamento de Francés e tendo en conta as resolucións da 
Consellería de Educación publicadas o 28 de abril de 2020, cámbianse os 
criterios de avaliación para o 3º trimestre 2020 e decídese: 
 

- Non seguir avanzando máis contidos na programación didáctica, agás 
en 2º de Bacharelato. 

- Deseñaremos tarefas de repaso, reforzo e recuperación que se subirán 
semanalmente á aula virtual dende a primeira semana de maio ata 
final de curso. Estas tarefas tratarán obxectivos e contidos 
considerados mínimos a alcanzar do primeiro e segundo trimestre 
sobre as competencias clave. 
 

Alumnado coa 2ª avaliación aprobada: 
- Seguimos coas tarefas de repaso, reforzo e recuperación a través da 

aula virtual e proporemos tarefas voluntarias.  
- Para a nota da 3ª avaliación, o alumnado quedará coa nota da 2ª 

avaliación ou ben poderá aumentar esta nota da 2º avaliación ata un 
máximo do 20% e para iso deberá entregar semanalmente  (no prazo 
indicado) as tarefas que se propoñan. 

 
Alumnado coa 2ª avaliación suspensa:  

- Proporanse tarefas de repaso, reforzo e recuperación que se 
entregarán semanalmente ao correo electrónico da profesora 
correspondente. 
 

Alumnado coa materia pendente:  
- O alumnado que está matriculado actualmente nun curso de francés e 

teña a 1ª e a 2ª avaliación aprobadas, quédalle a materia pendente 
recuperada. 

- O alumnado que non está matriculado en francés este curso ou que 
suspendera a 1ª ou a 2ª avaliación, terá que realizar as tarefas de 
recuperación que se propoñan semanalmente, nos prazos indicados e 
envialas  por correo electrónico.  



- No caso de ter suspensa a 1º avaliación do curso actual e ter aprobada 
a 2º avaliación, o alumno/a aproba o curso actual por considerarse 
avaliación continua, pero terá que recuperar a materia pendente ao 
non cumprir o requisito de dúas avaliacións superadas para aprobar a 
materia pendente, tal como se establece na PD de curso.  
 

Cálculo da nota da 3º avaliación e final: 
- 2º de Bacharelato: partimos da nota da 2ª avaliación e sumaráselle ata 

un máximo dun 20% máis (0,5 por tarefa semanal voluntaria 
entregada). En ningún caso se cualificará negativamente, pero para 
que as tarefas sumen positivamente deberán axeitarse ao nivel 
requirido. 

- Na ESO e en 1º de Bacharelato: Partimos da nota da 2ª avaliación e 
poderase alcanzar ata un máximo de 20% máis (0,25 por tarefa 
semanal voluntaria entregada e 0,5 por tarefa global voluntaria 
entregada). 
A puntuación máxima que poderá ser acadada por cada tarefa 
semanal debidamente entregada (respectando os prazos de entrega e 
adaptándose ao nivel esixido) é a seguinte:  
 
Semana 1 (do 4 ao 9 de maio): ata 0,25 puntos 
Semana 2 (do 11 ao 16 de maio): ata 0,25 puntos 
Semana 3 (do 18 ao 23 de maio): ata 0,5 puntos 
Semana 4 (do 25 ao 30 de maio): ata 0,25 puntos 
Semana 5 (do 1 ao 6 de xuño): ata 0,25 puntos 
Semana 6 (do 8 ao 13 de xuño): ata 0,5 puntos.  
 

En ningún caso se cualificará negativamente, pero para que as tarefas sumen 
positivamente deberán axeitarse ao nivel requirido. 
 
En ningún caso haberá probas ou exames telemáticos. 
 

X.D. Francés: Noelia Pena Fernández, en substitución de: Elvira Formoso 
Estela González  

Catalina Lorenzo  
 

Santiago, 30 de abril de 2020 


