
7. CRITERIOS SOBRE A  AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 
Teremos presentes a avaliación inicial, formativa e sumativa xa que consideramos a 
avaliación de forma integradora de todo o proceso de ensino-aprendizaxe. 
 A avaliación inicial realizada polo departamento nas primeiras semanas de clase en todos 
os cursos mediante probas orais e escritas sen carácter sancionador, posteriormente 
complementada nas sesións de avaliacións iniciais dos grupos da ESO e de Bacharelato. 
A avaliación formativa terá finalidade de obter información sobre os alumnos, determinar 
os seus logros e carencias así como as causas das dificultades de maneira que sexa posible 
readaptar a intervención educativa e acadar unha mellor adecuación á realidade do 
alumnado. Deste xeito, o erro será considerado como información valiosa para coñecer 
os puntos débiles e atopar solucións aos problemas xurdidos.   
 
Por último, a avaliación sumativa aplicada por medio de tarefas ou de probas, tanto de 
carácter escrito como oral, suporán unha ferramenta que nos achegará información 
puntual sobre o estado da aprendizaxe, e sobre todo, da súa evolución, coa intención de 
modular as adaptacións e os reforzos precisos atendendo á diversidade da aula coa que 
contamos. 
 

• CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

Tendo en conta que a avaliación é continua, formativa, orientadora e individualizada, 
valorarase positivamente o progreso realizado polo alumno e cualificaranse todas e cada 
unha das actividades realizadas diariamente, considerando a calidade e corrección así 
como a actitude, a colaboración, a participación e o grao de esforzo co que se realicen 
tanto na clase como na casa, e tomando en todo caso como referencia os criterios de 
avaliación expostos para cada unidade. 
 
Nos cursos da ESO a nota final de cada avaliación obterase tendo en conta as seguintes 
porcentaxes: 

•  80  % para as probas e traballos escritos e orais 
•  20  % para os procedementos (tarefas escritas e orais correspondentes ao 

traballo cotiá) 
 

Nos cursos do BACHARELATO a nota final de cada avaliación obterase tendo en conta as 
seguintes porcentaxes: 

•  80  % para as probas e traballos escritos e orais 
•  20  % para os procedementos (tarefas escritas e orais correspondentes ao 

traballo cotiá) 
  



A nota final do curso terá en conta a evolución e progresión do alumno ou alumna ao 
longo das tres avaliacións, polo que faremos unha media entre as notas obtidas nesas tres 
avaliacións a condición de que a 3ª avaliación sexa positiva. 
O alumnado será informado ao comezo do curso dos obxectivos, contidos e criterios de 
avaliación esixibles para obter unha valoración positiva, así como dos criterios de 
cualificación e dos instrumentos de avaliación. 

• A avaliación da comprensión escrita, da expresión escrita e da gramática 
realizarase mediante probas e traballos escritos. 

• A expresión oral avaliarase na actividade da aula e cunha proba específica de 
produción oral. 

• A comprensión oral avaliarase mediante unha proba de écoute ademais das 
actividades na aula. 

• Os procedementos avaliaranse atendendo aos seguintes criterios: 
◦ Actitude positiva e participativa na aula. Traballo cooperativo e respectuoso. 

Esforzo e constancia. Uso do francés na aula. 
◦ Presentación na aula do traballo persoal así como do caderno de clase (tarefas 

finalizadas e revisadas, correccións diarias, claridade de exposicións e 
interaccións, autoorganización  do traballo individual...). 

◦ Entrega de actividades puntualmente. Regularidade no traballo. 
 

• PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
A avaliación será continua e terá carácter formativo e integrador. 
Levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o currículo: as     
competencias clave, os obxectivos, os contidos, os criterios da avaliación e os estándares 
de aprendizaxe establecidos para esta materia. 
A avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe será continua e terá carácter informativo 
e orientador permitindo detectar as dificultades no momento que se producen e, en 
consecuencia, incorporar medidas de ampliación, de enriquecemento, reforzo ou de 
adaptación que permitan garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para 
continuar o proceso educativo do alumnado e unha mellor adecuación á práctica docente. 
Concretamente, a avaliación terá en conta os seguintes aspectos: 
1. Traballo de aula: as producións orais e escritas, individuais e en grupo; a participación 
e implicación nas distintas actividades propostas. 
2. Traballo persoal: realización das tarefas persoais e repaso dos contidos vistos 
anteriormente. 
3. Actitude e participación xeral: atención, interese, implicación, comportamento xeral do 
alumnado fronte á materia e ao traballo proposto polo profesor. Faranse constar as faltas 
de puntualidade reiteradas e inxustificadas, e serán consideradas como faltas de actitude. 
A profesora botará man de instrumentos de avaliación moi diversos, propios da 
diversidade presente na aula, co fin de poder avaliar o grao de consecución dos obxectivos 
acadados polo alumnado, tendo en conta a súa especificidade e segundo as competencias 
e os contidos traballados. 



Concretamente, e segundo os procedementos de avaliación expostos anteriormente, 
poderase botar man dos seguintes instrumentos: 
 
1. Traballo de aula: 

• lecturas en voz alta 
• lectura e / ou presentación de diálogos 
• probas e exercicios orais e escritos de preguntas e respostas 
• presentacións orais e escritas de poemas e pequenos proxectos...memorizados ou 

co apoio do texto 
2.  Traballo persoal 

• deberes semanais 
• pequenas producións orais e escritas individuais ou en grupo, memorizadas ou co 

apoio do texto 
• probas e exercicios individuais orais e escritos que permitirán avaliar a 

adquisición de contidos 
3.  Autoavaliación 

• fichas da autoavaliación ( actividades de aula ) 
• balances orais e escritos ( libro do alumno e o caderno).  

 
Queremos deixar constancia de que durante as probas e traballos escritos e orais 
propostos ao longo do curso, estará terminantemente prohibido copiar de 
compañeiros ou doutras fontes (apuntes, Internet). Este feito penalizarase cun 0 no 
resultado da proba. 
Será obrigatorio realizar ditas probas nas datas e horas estipuladas por cada 
profesor ou por Xefatura de Estudos (no caso de exames de materiais pendentes); 
aínda que, en caso de ausencia xustificada, os alumnos poderán recuperar as probas nunha 
data alternativa acordada co profesorado afectado. 
Os deberes e os diversos traballos que o alumnado deberá efectuar na casa terán un prazo 
de presentación e entrega; o respecto deste prazo repercutirá na avaliación de cada 
traballo. 
A comezos e ao longo do curso, a profesora expoñeralles claramente aos alumnos cales 
son os procedementos e os criterios de avaliación e a importancia dada a cada un deles 
no relativo a cada proba ou tarefa. 
 


