
Addenda á Programación Didáctica do Departamento de Francés. 
Curso 21-22 

 

A presente addenda ten por obxecto clarificar o proceso de avaliación da 
materia durante o presente curso, toda vez que a tradicional 
convocatoria  de  setembro  foi  suprimida  con  carácter  definitivo.  Nese 
sentido,  para  tódolos  cursos  da  etapa  da  ESO,  así  como  para  1º  de 
BAC,  o  proceso  de  avaliación  desenvolverase  conforme  ós  seguintes 
criterios. 

Proceso de avaliación final 

Ó  longo  do  terceiro  trimestre  do  curso,  todo  o  alumnado  realizará  os 
exames  e  traballos  que  o  profesor  da  materia  propoña    durante  os 
meses de abril e maio. Da corrección dos devanditos exames e traballos 
sairá unha nota, antes do 6 de xuño que dará lugar a dous escenarios 
diferenciados. 

Escenario 1: O alumno obtén unha nota igual ou superior a 5. 

Neste escenario entenderase que o alumno superou a materia. 

Escenario 2: O alumno obtén unha nota inferior a 5 

Nese caso, o alumno deberá realizar, a mediados do mes de xuño e nos 
termos  que  cada  profesor  estableza,  un  exame  que  versará  sobre  o 
100% dos contidos de todo o curso. Nese exame o alumno deberá obter 
unha nota igual ou superior a 5 para superar a materia. 

O  alumnado  que  obteña  unha  cualificación  inferior  a  5  nos  dous 
procesos  de  avaliación  non  superará  a  materia  e  terá  a  condición  de 
suspenso. 

Cálculo da media do alumno 

O cálculo da nota media do alumno realizarase, segundo está 
establecido na Programación Didáctica do curso, conforme os seguintes 
criterios.  

Para o alumnado que teña tódalas avaliacións aprobadas, a 
cualificación  final  será  o  resultado  de  aplicar,  para  cada  alumno  a 
fórmula máis beneficiosa para el, de entre as dúas que siguen: 

 

 



Fórmula 1: A nota media das tres avaliacións. 

 

Fórmula 2: A nota da terceira avaliación. 

 

Para o alumnado que non teña tódalas avaliacións aprobadas, a 
cualificación final será o resultado de aplicar a media das tres 
avaliacións. Non obstante, esa cualificación final non poderá ser 
inferior a 5 se o alumno superou a terceira avaliación. 
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