
       4. Avaliación inicial 

     

a) Procedementos para a avaliación inicial. 

      

             A avaliación inicial  desenvolverase nas primeiras semanas do curso académico. O seu 

obxectivo é facilitar información sobre diversos aspectos do alumnado, tales como o seu 

coñecemento acerca das destrezas propias da materia e a detección de alumnado con posibles 

dificultades de aprendizaxe ou capacidades superiores á media do grupo. Dita información 

servirá ó profesorado para programar as adaptacións necesarias, asi como as actividades de 

reforzó o ampliacións se fose necesario. 

          Dado que o alumnado de 2º ESO cursa esta materia por segunda vez, a avaliación 

centrarase na súa predisposición para progresar no estudo do Francés 2LE, así como da cultura 

e civilización francesas. Reactivaremos no alumnado os coñecementos previos adquiridos 

durante o curso anterior e fomentaremos neles a curiosidade e o respeto polo coñecemento 

de diversos aspectos vencellados á cultura francófona. 

O método para obter a devandita información será a observación do alumnado na aula e, se 

fose preciso, a realización dunha proba escrita para obter información más detallada. 

                            

   5. Avaliación continua 

 

a) Criterios de cualificación. 

 

Cada proba axustarase aos contidos traballados durante as clases e incidirase especialmente 

naqueles aos que se lles dedicou máis tempo ou que se consideran mínimos imprescindibles. 

Realizarase ao menos por trimestre : 

- Un exame cun valor do 70% da nota global. Esta nota de 70% inclue os exercicios de 

expresión escrita(EE). Se se realizaran dúas probas ou máis obterase a nota media de 

ambas. Non se contabilizarán a efectos de aprobado os exames que teñan unha nota 

inferior a 3 puntos. 

A avaliación será continua. Os exames da segunda e terceira avaliación incluirán 

exercicios dos contidos das evaliacións anteriores que serán una revisión de aspectos 

salientables vistos con anterioridade. 

-  Un exercicio de comprensión oral(CO) e outro de comprensión escrita(CE) que se 

realizarán na aula e serán cualificados cun 10% de peso na nota final. 

- Un exercicio e expresión oral(EO) cualificado cun un 10% da nota global. 

 



Na valoración do traballo e das actitudes , teranse en conta a execución das 

actividades, a limpeza e a presentación das mesmas na data fixada. Tamén se terá en 

conta aspectos como o comportamento e a puntualidade ou hábitos que denoten una 

actitude positiva cara a materia, como traer a cotío o material de traballo así como a 

participación, entre outros. Estos aspectos serán cualificados cun 10% da nota global. 

 

IMPORTANTE 

-O alumnado non poderá sacar da aula os exames nin ningunha anotación sobre os 

mesmos e o feito de ter sido sorprendido copiando durante a realización da proba 

suporía para o alumno en cuestión unha avaliación negativa nese trimestre. 

 

-Os alumnos que non se presenten á realización das probas  deberán xustificar 

documentalmente e de xeito inequívoco as causas da súa ausencia para poder ter 

dereito á repetición do exame, no día e hora acordados por ambas partes. 

 

-Para obter a nota global de cada unha das avaliacións teranse en conta as porcentaxes 

asignadas a cada parte. Unha vez obtida a nota numérica final, se esta non fose exacta, 

procederase a efectuar un redondeo, que será á alza se o decimal é igual o superior a 

0´51 e á baixa se o decimal é igual o inferior a 0´50, é decir , farase por aproximación ao 

número enteiro máis cercano. 

 

 6. Avaliación final. 

 

a) ¿Quen debe ir a avaliación final? 

 

A final de curso obterase a media das tres avaliacións sen ter en conta o redondeo e 

sempre que non obtiveran unha cualificación inferior a 3 puntos nalgunha das 

avaliacións. Os alumnos que non acaden como mínimo un 4´51 terán dereito a un 

exame de recuperación final. 

 

b) ¿ En qué consistirá a proba? 

 

Al tratarse  de evaluación continua, o alumno deberá examinarse de toda a materia. 

 

c) ¿ Cómo se elaborá a cualificación final? 

A cualificación final será a nota do exame redondeada polo mesmo sistema exposto 

anteriormente. 

7. Avaliación extraordinaria. 

 

A proba extraordinaria de xuño será similar á proba final de xuño en canto a nivel de 

contidos e tipo de exercicios. A cualificación da evaluación extraordinaria será a 

nota do exame redondeada polo mesmo sistema exposto anteriormente. 

 



8. Materia pendente de cursos anteriores. 

 

a) Plan de traballo. 

Para o alumnado que teña pendente esta materia de anos anteriores, o 

Departamento elaborará varias probas a desenvolver ao longo do curso co 

obxecto de que poidan superar dita asignatura. 

 

                           - Ao comenzo do curso o departamento exporá públicamente os 

contidos avaliables. 

                           - Quedará fixada a data e hora dos exames e os alumnos serán 

informados con suficiente antelación. 

                           - A xefa de departamento indicará o traballo que teñen que presentar 

nas datas fixadas polo departamento. 

                           - A nota das probas farase pública polo departamento. 

 

b) Procedimientos e instrumentos de avaliación. 

 

                                 - Faranse primeiramente dous exames parciais que seguirán a mesma 

orde dos contidos explicados durante o curso anterior, dividindo a materia en dúas partes. 

O primeiro exame farase durante o primeiro trimestre do curso e o segundo exame durante 

o segundo trimestre. 

                                - Presentanse feitas as actividades propostas polo profesor na data fixada. 

                                - O alumnado que supere os contidos dos dous exames parciais, terá 

aprobada a materia. 

                                - Se un dos exames está suspenso( cun menos de 3 puntos non se fará 

media) e o outro aprobado, calcularase a media aritmética. 

                                - Para aqueles  alumnos que non acaden a media aritmética, farase 

durante o mes de maio un exame de repesca, onde se deberán examinar de toda a materia. 

                                - Para o alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria 

haberá un novo exame, que será global, na convocatoria de xuño. 

 

c) Criterios de cualificación. 

 

Valoración 

 - O exame contará o 70% da nota. 

- Os traballos realizados durante o curso un 30%. 

 

 


