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Ao comezo do curso realizouse unha avaliación inicial, co fin de obter a maior información

posible e coñecer mellor a situación académica na materia de cada alumno e alumna.

Enténdese  a  avaliación  como  parte  integral  do  proceso  de  ensino-aprendizaxe,  isto  é,

asignándolle  unha  función  fundamentalmente  formativa  e  de  regulación  da  aprendizaxe,  que

permite  ao  docente  e  ao  alumnado  identificar,  día  a  día,  ao  longo  do  curso,  as  lagoas  ou

deficiencias nos diferentes momentos do proceso, grazas á recollida continua de información. Isto

facilita a aprendizaxe, posto que se poden retomar os contidos, incorporando as modificacións

máis  oportunas  e aportando solucións  ás  deficiencias  sen necesidade de esperar  ata o fin  do

proceso, o que axudará a evitar a desmotivación, ao mesmo tempo que valora o progreso.

Xa  no  final  do  curso,  a  avaliación  servirá  para  valorar  ou  medir  o  grao de  progreso e

adquisición obtido por cada alumno e alumna respecto dos obxectivos propostos.

Esta recollida permanente de información do proceso de aprendizaxe aporta, á vez, datos

para  a  calificación,  atendendo  ás  diferenzas  individuais,  o  que  fai  que  os  instrumentos  de

avaliación respondan aos criterios esenciais de diversidade e flexibilidade. 

Considerarase  que  o  alumno  ou  a  alumna  teñen  acadado  o  mínimo  esixible  en  cada

avaliación se obteñen unha calificación de 5 ou superior nunha escala de 0 a 10 puntos. Se a

calificación é inferior a 5, suporá que non se ten acadado o mínimo esixible e será necesario

realizar a proba de recuperación correspondente.

Para recuperar a materia de Francés suspensa na 1ª ou na 2ª avaliación, deberá obterse unha

calificación mínima de 5 puntos sobre 10 na proba obxectiva que se realice de xeito excepcional

ou coma primeira proba da seguinte avaliación. Para recuperar a 3ª avaliación, poderá realizarse

unha proba obxectiva ao final de dito periodo, polo que, de superala, suporá que o alumno ou a

alumna  acadou  o  mínimo  esixible.  No  caso  contrario,  será  necesario  realizar  a  proba

extraordinaria de setembro para superar o conxunto da materia, que consistirá nunha proba

formal obxectiva calificada entre 0 e 10 puntos.

No caso de que algún alumno copie nun exame, dito exame será calificado con 0 puntos, coas

implicacións correspondentes.

En xeral,  as calificacións, tanto ao final  de cada trimestre como ao final do curso, virán

dadas polos diversos instrumentos de avaliación segundo sexa o caso:



Docencia Presencial

Teranse en conta a observación sistemática do traballo e da participación do alumnado na

aula, o esforzo cotián, a análise do resultado das tarefas propostas, tanto orais como escritas e

tanto na aula como para facer fóra dela, o comportamento, a motivación e a disposición axeitada

do alumnado ante a aprendizaxe, así como os resultados das probas intermedias e finais en cada

trimestre.

Estas últimas probas, ainda que terán maior peso que o resto de factores avaliadores, non

serán determinantes, xa que se quere inculcar ao alumnado a importancia do traballo diario, da

constancia, especialmente no estudo dunha lingua, onde non vale preparar a materia un ou dous

días antes da proba.

Respecto da avaliación do desenvolvemento das capacidades enunciadas nos obxectivos

xerais  da  área,  moitas  das  tarefas  e  proxectos  da  aula  cumpren  a  función  de  actividades

avaliadoras, nas que o maior ou menor grao de realización dará unha indicación do cumprimento

do obxectivo. Deste xeito, refórzase o papel formativo da avaliación ao non precisar de técnicas nin

de instrumentos intrusivos, alleos ao proceso cotián de ensino - aprendizaxe.

A calificación final de cada avaliación calcularase en base á seguinte distribución:

 70% da nota final:  Calificacións das probas realizadas,  que serán alomenos 2 en cada

unha das 3 avaliacións (para calcular esta porcentaxe, a 1ª proba constituirá o 40% da

puntuación outorgada ás probas, e a 2ª, polo feito de incluir  todo o traballado ata o

momento de realización da mesma, suporá o 60%).

 20%: Realización de tarefas en tempo e de maneira axeitada, tanto na aula coma na casa. 

 10%: Participación activa. Libreta de clase ao día. Predisposición para a aprendizaxe. 



Docencia non Presencial

No caso de ter que recurrir á docencia non presencial, á hora de avaliar resultará máis 

complicada a realización de probas formais dun xeito obxectivo (ainda que igualmente se tratarán 

de realizar).

Neste suposto consideraremos 2 posibilidades:

- Se no periodo a avaliar se combinasen a docencia presencial e non presencial, se terá en

conta o traballo realizado polo alumno na aula e os resultados das probas que se realizaran,

ademáis  da  presentación  de  actividades  e  realización  de  tarefas  e  probas  formais  no

periodo non presencial, seguindo o esquema de porcentaxes citado no apartado anterior.

- Se o periodo a avaliar se tivera desenvolvido únicamente de xeito non presencial,  ou

durante o tempo no que se traballou na aula non se realizou ningunha proba formal, o

cálculo da nota final se realizaría como segue:

o 40% da  nota  final:  Calificacións  das  probas  obxectivas  realizadas,  que,  de  ser

posible, serán alomenos 2 (para calcular esta porcentaxe, ponderarase o valor de

cada proba, supoñendo a 1ª proba o 40%, e a 2ª, polo feito de incluir  todo o

traballado ata o momento de realización da mesma, suporá o 60%).

o 40%: Realización de tarefas en tempo e de maneira axeitada, tendo en conta a

calificación de cada unha delas. 

o 20%: Participación activa nas  videoconferencias ou traballos  que se propoñan.

Predisposición para a aprendizaxe. 


