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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación

!!!
1º Avaliación

Cálculo da nota da 1º avaliación: 80% probas escritas, 10% 
probas orais, 10% traballo en clase + revisión do material (libreta, 
libro do alumno e caderno de exercizos).

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: A segunda 
avaliación é a recuperación da primeira avaliación.

!!!!
2º Avaliación

Cálculo da nota da 2º avaliación: 80% probas escritas, 10% 
probas orais, 10% traballo traballo en clase + revisión do material 
(libreta, libro do alumno e caderno de exercizos).

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: A terceira 
avaliación é a recuperación da segunda avaliación.

!!!!
3º Avaliación

Cálculo da nota da 3º avaliación: 80% probas escritas, 10% 
probas orais, 10% traballo traballo en clase + revisión do material 
(libreta, libro do alumno e caderno de exercizos).

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: fusión da 
recuperación da terceira avaliación e da proba final de 
recuperación do curso.

!
Cualificaci

ón 
final

Cálculo para obter a cualificación final de curso: será a nota da 
terceira avaliación, se é positiva ou a nota da recuperación final 
de curso.

Proba 
extraordinar
ia para BAC

Será unha proba escrita sobre o esencial visto e traballado durante os tres 
trimestres. A escolma de acQvidades que entrarían nesta proba será 
comunicada ao alumnado con suficiente antelación para que preparen a proba.

!
Alumnado 
de materia 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: Este 
curso non hai alumnos coa materia de francés pendente.
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!

de materia 
pendente Procedementos e instrumentos de avaliación: Se houbera 

alumnos coa materia pendente, a principios de curso se lles 
entregaría un dossier coas intruccións e a materia a preparar. 
Sería unha escolma do esencial do curso a recuperar, dicíndolles 
que o exame versaría sobre esas mesmas actividades. No 
dossier, márcase a materia a preparar para cada examen (3 
avaliacións, 3 exames. No caso de non superar o último exame, o 
da terceira avaliación, uns días máis tarde, terían (no mes de 
xuño) unha recuperación coa materia de todo o curso. Sería un 
proba escrita valorada sobre unha puntuación de 10. O profesor 
responsable de organizar e comunicar as probas de alumnos coa 
materia de francés pendente, da corrección dos exames da 
asistencia ás avaliacións de pendentes será o xefe de 
departamento.
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!!!
2.1. Metodoloxía e acAvidades para o período comprendido 

entre a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e Atoría)

Metodoloxía  

AcAvidades Apo

Materiais e 
recursos

2.2. Metodoloxía e acAvidades para o período comprendido entre 
a avaliación final ordinaria e remate do período lecAvo en 1º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e a acAvidades de apoio, reforzo, 
recuperación, 

ampliación e 
Atoría)

Metodoloxía Non hai ningún grupo de 1º de BAC coa materia de francés no 
presente curso.

AcAvidades Apo

Materiais e 
recursos

2.3. Metodoloxía e acAvidades para o período comprendido entre 
a avaliación final ordinaria e remate do período lecAvo en 2º 
BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade)

Metodoloxía Os alumnos de segundo de BAC rematan as clases o día 06 de maio 
para faceren, nos días posteriores os exames e as recuperacións. Nese 
momento, saberase se hai algún alumno que teña que recuperar a 
materia. De ser así, o profesor comunicará a materia a examinar, que 
será unha escolma de materia esencial vista e traballada en cada 
trimestre. Os alumnos suspensos, voluntariamente, podarán asistir a 
clase para preparar esa recuperación. Os aprobados, no caso de que se 
vaian examinar de francés como segundo idioma na ABAU, podarán 
seguir vindo a clase voluntariamente no mes de maio para preparar 
dita proba.

AcAvidades Apo Textos con preguntas de comprensión. Aproveitaremos amén os 
textos para trabajar aspectos de sintaxe e a morfoloxía, a gramática, 
en resumidas contas. 

Materiais e 
recursos

Sobre todo, probas de ABAU de anos anteriores colgadas na páxina 
de CIUGA.
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación

!!!
1º Avaliación

Cálculo da nota da 1º avaliación: 80% probas escritas, 10% 
probas orais, 10% traballo en clase + revisión do material (libreta, 
libro do alumno e caderno de exercizos).

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: A segunda 
avaliación é a recuperación da primeira avaliación.

!!!!
2º Avaliación

Cálculo da nota da 2º avaliación: 80% probas escritas, 10% 
probas orais, 10% traballo traballo en clase + revisión do material 
(libreta, libro do alumno e caderno de exercizos).

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: A terceira 
avaliación é a recuperación da segunda avaliación.

!!!!
3º Avaliación

Cálculo da nota da 3º avaliación: 80% probas escritas, 10% 
probas orais, 10% traballo traballo en clase + revisión do material 
(libreta, libro do alumno e caderno de exercizos).

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: fusión da 
recuperación da terceira avaliación e da proba final de 
recuperación do curso.

!
Cualificaci

ón 
final

Cálculo para obter a cualificación final de curso: será a nota da 
terceira avaliación, se é positiva ou a nota da recuperación final 
de curso.

Proba 
extraordinar
ia para BAC

!
Alumnado 
de materia 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: Este 
curso non hai alumnos coa materia de francés pendente.
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!

de materia 
pendente Procedementos e instrumentos de avaliación: Se houbera 

alumnos coa materia pendente, a principios de curso se lles 
entregaría un dossier coas intruccións e a materia a preparar. 
Sería unha escolma do esencial do curso a recuperar, dicíndolles 
que o exame versaría sobre esas mesmas actividades. No 
dossier, márcase a materia a preparar para cada examen (3 
avaliacións, 3 exames. No caso de non superar o último exame, o 
da terceira avaliación, uns días máis tarde, terían (no mes de 
xuño) unha recuperación coa materia de todo o curso. Sería un 
proba escrita valorada sobre unha puntuación de 10. O profesor 
responsable de organizar e comunicar as probas de alumnos coa 
materia de francés pendente, da corrección dos exames da 
asistencia ás avaliacións de pendentes será o xefe de 
departamento.
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2.1. Metodoloxía e acAvidades para o período comprendido 
entre a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 

(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e Atoría)

Metodoloxía Actividades de reforzo e ampliación para os aprobados e de apoio e 
recuperación para os suspensos. Tódolos alumnos poderán mellorar 
ata un máximo de 1 punto a súa cualificación final.   

AcAvidades Apo Textos con preguntas, conxugar, relacionar, encher ocos, sopas de 
letras, crucigramas, ordear frases desordeadas, audios, etc.

Materiais e 
recursos

O propio libro de texto e o caderno de exercizos que utilizamos en 
clase.

2.2. Metodoloxía e acAvidades para o período comprendido entre 
a avaliación final ordinaria e remate do período lecAvo en 1º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e a acAvidades de apoio, reforzo, 
recuperación, 

ampliación e 
Atoría)

Metodoloxía

AcAvidades Apo

Materiais e 
recursos

2.3. Metodoloxía e acAvidades para o período comprendido entre 
a avaliación final ordinaria e remate do período lecAvo en 2º 
BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade)

Metodoloxía

AcAvidades Apo

Materiais e 
recursos



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2021/2022 PÁXINA !  DE 4  5


