
AVALIACIÓN

3º ESO

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
DO ALUMNADO.

PROCEDEMENTO PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL

Durante as primeiras semanas do curso comprobarase o nivel de competencia inicial dos

alumnos mediante a realización de actividades que lles permitan recordar e reactivar as

competencias adquiridas en cursos anteriores. A análise dos resultados e a observación

do comportamento dos alumnos durante as actividades permitiranos enfocar mellor as

clases, insistindo máis naqueles aspectos nos que os alumnos teñan máis carencias e

ofrecéndolles ferramentas e estratexias coas que poder superar as dificultades. Tamén

nos permitirá adecuar mellor a metodoloxía e as actividades ós

intereses e ós estilos de aprendizaxe dos alumnos.

Por outra banda, tamén se recabará información académica (estudios previos de francés,

materias pendentes, repetición de cursos, etc.) e persoal (situación familiar, necesidades

educativas especiais,  etc.)  que poida afectar  ó  proceso de ensino/aprendizaxe.  Neste

sentido, pedirase información ós alumnos, ós profesores de anos anteriores e, de ser

necesario, á orientadora do centro e ás familias.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

 Procedementos de avaliación

A avaliación levarase a cabo entendida como un proceso continuo, formativo e

individualizado do alumno. Todo o proceso de aprendizaxe forma parte da avaliación : no

mesmo  valoraranse  tódalas  actividades  realizadas  ó  longo  do  curso,  así  como  a

adquisición progresiva das catro destrezas básicas e imprescindibles na clase de lingua:

expresión  e  comprensión  oral,  expresión  e  comprensión  escrita.  Inclúe  así  mesmo  o

traballo diario, a actitude, o rendemento na aula, os traballos realizados na casa o os

cadernos persoais.

Dentro destas actividades e como criterio fundamental de avaliación teremos en conta o

interese  e  valoración  por  parte  do  alumno das  situacións  comunicativas,  así  como o

respecto, a comprensión e a tolerancia no relativo a unha cultura distinta e ás diferentes

formas de entender a realidade.



A avaliación debe axudar ós alumnos a coñecer os seus logros, as súas dificultades e os

seus  progresos  para  poder  mellorar  e  avanzar  na  súa  formación.  Trátase,  en

consecuencia, de desenvolver actitudes de responsabilidade nos alumnos, de forma que

sexan cada vez máis autónomos na súa aprendizaxe e de axudar ó profesor á hora de

medir os resultados para corrixir  o que non resulte adecuado, proporcionándolle datos

sobre a súa estratexia docente e poder cambiar o rumbo do seu traballo se é necesario.

A avaliación é un proceso complexo que, para unha maior efectividade, realizaremos en

tres etapas:

 Avaliación inicial

O  obxectivo  desta  avaliación  inicial  é  coñecer  o  punto  de  partida  de  cada  alumno

(coñecementos  previos,  aptitudes,  capacidades...)  o  que  nos  permitirá  posteriormente

valorar a súa evolución. Esta avaliación inicial non será sancionadora e empregaranse

diferentes tipos de test así como a unidade 0 do Livre de l’élève e do Cahier d’exercices.

 Avaliación continua.

É  unha  avaliación  continuada,  que  analiza  o  proceso  de  aprendizaxe.  Este  tipo  de

avaliación  caracterízase  esencialmente  polo  seu  carácter  diagnóstico,  progresivo  e

integral.A función  continua  da  avaliación  mide  o  progreso  realizado  por  cada alumno

desde  o  seu  nivel  inicial.  É  tamén unha  fonte  de  información moi  importante  para  o

profesor,  xa  que  poderá  axustar  en  cada  momento  o  seu  ensino  ás  necesidades

suscitadas polos alumnos, sendo todo iso fundamental para unha adecuada atención á

diversidade. Hai que dar tamén un valor importante á auto-avaliación xa que ao finalizar o

proceso  de  aprendizaxe  o  alumno  debe  participar  reflexionando  sobre  os  logros

conseguidos e os erros analizando dunha maneira consciente as súas causas.

 A avaliación sumativa

Finalmente, a función sumativa da avaliación comproba a competencia comunicativa do

alumno con respecto ós obxectivos establecidos, o que se traduce en cualificacións. Sen

embargo vai máis aló da necesidade de control administrativo xa que axuda ao alumno a

medir os seus progresos e a identificar os seus puntos fortes e os seus puntos débiles.

Será emitida ó final de cada trimestre, tendo en conta a avaliación continuada

desenvolvida ó longo do proceso.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN



Os instrumentos de avaliación serán os seguintes:

 Probas de comprensión escrita

Estas probas estarán constituídas por exercicios que poderán ser dos seguintes tipos:

- Contestar preguntas de resposta breve sobre un texto.

- Ordenar parágrafos, frases ou intervencións de textos ou diálogos.

- Discriminar afirmacións identificando as verdadeiras e as falsas con respecto a un texto.

- Contestar preguntas de opción múltiple.

-  Emparellar  textos  con  imaxes,  con  enunciados  ou  con  títulos  que  resuman  a  idea

principal.

- Marcar itinerarios ou localizar lugares en planos.

-  Localizar  información  concreta  no  texto  co  fin  de  completar  fichas,  esquemas,

diagramas, etc.

- Localizar no texto sinónimos, antónimos ou palabras dun determinado campo

semántico.

- Traducir textos traballados previamente na clase.

 Probas de comprensión oral.

Estas probas incluirán exercicios que poderán ser dos seguintes tipos.

- Contestar preguntas de resposta breve sobre un documento oral ou audiovisual.

-  Discriminar  afirmacións  identificando  as  verdadeiras  e  as  falsas  con  respecto  a  un

documento.

- Contestar preguntas de opción múltiple.

- Identificar ou ordenar imaxes ou textos relacionados co documento escoitado.

-  Localizar  información  concreta  no  texto  co  fin  de  completar  fichas,  esquemas,

diagramas, etc.

- Marcar itinerarios en planos.

- Relacionar distintos elementos contidos no documento.

Os documentos escoitaranse tres veces.

 Probas de expresión escrita:

Poderase pedir ós alumnos a realización das seguintes tarefas:

- Responder ou facer preguntas.

- Completar frases ou textos.

- Completar formularios.



- Redactar frases ou textos a partir duns elementos dados.

- Describir fotos, BDs ou outros documentos gráficos.

- Redactar cartas, mails e / ou postais.

- Escribir un texto breve sobre un tema visto na clase.

- Escribir ou completar diálogos sobre situacións vistas na clase.

 Probas de expresión oral

Esta destreza avaliarase mediante exercicios que poderán ser dos seguintes tipos:

- Lectura en voz alta.

- Participación en jeux de rôle.

- Realización de exposicións.

- Entrevistas persoais.

- Diálogos.

- Descrición de fotos, BD ou outros documentos gráficos.

- Participación en obras de teatro e en debates.

Todos  os  exercicios  presentes  nas  devanditas  probas  deberán  reunir  as  seguintes

características:

- A técnica non será descoñecida: realizaranse con anterioridade exercicios similares na

aula.

- Deberán estar contextualizadas: nunha proba oral, por exemplo, daranse

orientacións sobre a situación na que a conversa de desenvolve.

 O traballo, a actitude e o comportamento diario na aula,

Teránse en conta para poñer a nota de clase.

O traballo dos alumnos será observable mediante:

- A recollida de traballos feitos en clase ou na casa: redaccións, exercicios de gramática e

léxico, exercicios de comprensión oral ou escrita, esquemas ou resumos, etc.

- A observación directa na aula no que respecta á participación oral.

Tamén se reflectirán na nota de clase a actitude e o comportamento dos alumnos.

Prestarase especial atención ós seguintes aspectos:

-  O  respecto  polos  compañeiros,  polo  profesor  e  polas  normas  básicas  da  clase:

respectar  a  quenda  de  palabra,  escoitar  as  intervencións  dos  compañeiros  e  as

explicacións do profesor, non burlarse dos erros alleos, etc.

- A puntualidade tanto na chegada ás clases coma na entrega dos traballos.



- A participación dos alumnos nas clases e o interese por utilizar o francés como lingua

de comunicación nela.

-  A  participación  dos  alumnos  nas  actividades  complementarias  propostas  polo

departamento.

-  A  atención  dos alumnos tanto durante as explicacións do profesor  coma durante a

corrección dos exercicios e a audición dos documentos orais e audiovisuais.

- O coidado do material: fotocopias, apuntes e traballos feitos polo alumno. Este material

é imprescindible para seguir as clases adecuadamente e o alumno será responsable de

traelo  e  mantelo  en  bo  estado.  Tamén  deberá  coidar  a  presentación  (con  especial

atención á caligrafía ) do seu traballo: exercicios, fichas, redaccións, etc.

- O interese por coñecer unha lingua e unha cultura novas como medio de

enriquecemento persoal e de comunicación con outras persoas.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

a) Criterios de corrección das probas de comprensión.

Á hora de cualificar as probas de comprensión oral e escrita non se terán en conta os

posibles erros ortográficos ou de expresión (sempre que a resposta sexa comprensible)

xa que se trata de avaliar a comprensión, non a expresión.

Nos  tests  de  opción  múltiple  ou  de  verdadeiro/falso,  as  respostas  erróneas  poderán

descontar puntos.

b) Criterios de corrección das probas de expresión oral

 A adecuación

Con este criterio mídese o cumprimento das pautas e puntos estipulados para a tarefa a

efectuar: duración das intervencións, relevancia do contido, adecuación ó rexistro esixido

pola situación, etc.

No caso de que a adecuación sexa nula, é dicir, que a resposta do alumno non teña nada

que ver coa tarefa requirida, os demais criterios non serán aplicables e o alumno terá un

cero na proba (ou nesa parte, no caso de que a proba inclúa varios exercicios).

 A fluidez

O alumno debe ser  quen de desenvolverse  cun ritmo aceptable.  Non interromperá  a

comunicación con pausas demasiado extensas que impidan seguir o fío argumental do

seu discurso.



 A coherencia e a cohesión.

Con este criterio se mide a organización da información e das ideas e o mantemento da

liña discursiva para que non haxa saltos lóxicos que impidan ou dificulten a comprensión

do texto.

A cohesión se  reflicte,  por  exemplo,  no  uso  adecuado  de  conectores  discursivos,  de

mecanismos  de  referencialidades  e  de  patróns  de  entoación,  así  coma  en  que  a

organización do discurso sexa adecuada: no monólogo, que se manteña a estrutura de

introdución,  desenvolvemento e conclusión do tema; no diálogo,  que se manteñan as

quendas  de  palabra  e  se  apliquen  estratexias  de  cooperación  e  mantemento,

reorientación e conclusión do tema.

 A riqueza do discurso

Este criterio mide a variedade e a precisión da información, do léxico e das estruturas

sintácticodiscursivas empregadas.

 A corrección gramatical, léxica e fonética.

O alumno debe ser quen de empregar correctamente as estruturas gramaticais e o léxico

visto na clase. Pode haber algún erro que non dificulte a comprensión.

No  que  atinxe  á  pronuncia,  o  alumno pronuncia  aceptablemente  a  maioría  do  léxico

empregado. Non hai erros importantes que impidan a comprensión do discurso.

Nota  importante:  no  caso  de  que  a  pronuncia  sexa  tan  mala  que  faga  o  discurso

totalmente  incomprensible,  facendo  imposible  a  valoración  dos  demais  criterios  de

corrección, a nota do alumno será 0.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.1. Coñecer e saber aplicar  as estratexias máis adecuadas para a comprensión do

sentido xeral, os puntos principais ou a información máis importante do texto.

B1.2. Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a información máis importante en

textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e

articulados a velocidade lenta, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre

asuntos habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de temas xerais ou do

propio  campo  de  interese  nos  ámbitos  persoal,  público  e  educativo,  sempre  que  as



condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

B1.3.  Comprender  instrucións moi  básicas pronunciadas  lenta  e  claramente,  e  seguir

indicacións sinxelas e breves.

B1.4. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos elementais na vida cotiá,

transmitidas de viva voz ou por medios técnicos, e moi ben articuladas e lentamente,

sempre que as condicións acústicas sexan boas e se se poden escoitar máis dunha vez.

B1.5.  Comprender  o  sentido xeral  e  a  información específica  predicible  de  conversas

básicas sobre temas cotiáns que se desenvolvan na súa presenza, nas que se describan,

de xeito moi breve e sinxelo, persoas, lugares e obxectos, e se narren acontecementos

elementais, sempre que poida solicitar que se repita o dito.

B1.6. Seguir un texto breve articulado con claridade e pausadamente, no que se utilicen

expresións  sinxelas  e  habituais  previamente  traballadas  e  referidas  a  temas  moi

coñecidos dos ámbitos persoal e educativo (datos persoais, gustos e hábitos, materias

que cursa, etc.), adecuado ao seu nivel escolar, actuando, de ser o caso, como mediación

lingüística.

B1.7.  Comprender  a  información esencial  de  pasaxes  curtas  gravadas,  que conteñan

conversas,  narracións  e/ou  descricións  predicibles,  e  de  presentacións  moi  sinxelas

emitidas con estruturas e léxico moi básico, e o apoio de imaxes moi redundantes, que

traten sobre asuntos da vida cotiá e de necesidade inmediata, previamente traballados, e

que estean pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que sexa necesario escoitalas

máis dunha vez.

B2.1. Pronunciar de maneira intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos

que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe.

B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais

monolóxicos  ou dialóxicos  breves  e  de estrutura  moi  simple  e  clara,  utilizando,  entre

outros, procedementos como a adaptación da mensaxe aos recursos dos que se dispón,

ou a reformulación ou explicación de elementos.

B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre transaccións e xestións cotiás moi

elementais, usando un repertorio básico de palabras e frases simples memorizadas, e

facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se repita ou repetir

o dito. 

B2.4.  Interactuar  de  xeito  simple  en  intercambios  claramente  estruturados,  utilizando



fórmulas ou xestos simples para tomar ou manter a quenda de palabra, aínda que poidan

darse desaxustes na adaptación ao interlocutor.

B2.5. Dar información sobre datos básicos persoais, expectativas ou gustos, utilizando un

repertorio moi básico de expresións memorizadas sinxelas e habituais sobre estes datos,

sempre que poida pedir confirmación da comprensión á persoa interlocutora ou que se lle

repita o dito.

B3.1.  Utilizar  estratexias  de lectura (recursos ás imaxes, a títulos e outras informacións

visuais, aos coñecementos previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos

transferidos desde as linguas que coñece), identificando a información máis importante e

deducindo o significado de palabras e expresións non coñecidas polo contexto e mediante

os coñecementos e as experiencias noutras linguas.

B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas e comprender avisos, obrigas e prohibicións

moi básicas e predicibles, traballadas previamente, referidas a necesidades inmediatas,

de estrutura moi sinxela e con apoio visual.

B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos informativos ou narrativos

breves,  moi  sinxelos e  ben estruturados,  relativos  a esxperiencias e  a coñecementos

propios da súa idade.

B3.4. Identificar  a idea xeral, os puntos máis relevantes e a información importante en

textos,  tanto  en formato  impreso como en soporte  dixital,  breves e  ben estruturados,

escritos nun rexistro neutro ou informal, que traten de asuntos habituais en situacións

cotiás, de aspectos concretos de temas de interese persoal ou educativo, e que conteñan

estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente.

B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da persoa destinataria,

finalidade do escrito, planificación, redacción do borrador, revisión do texto e versión final),

a partir de modelos moi estruturados e con axuda previa na aula.

B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal.

B4.3.  Escribir  mensaxes  moi  sinxelas  e  moi  breves  con  información,  instrucións  e

indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de necesidade inmediata.

B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, actuando, de ser o

caso,  como  mediación  lingüística  (adecuada  ao  seu  nivel  escolar)  e  cun  formato

preestablecido,  en  soporte  tanto  impreso  como  dixital,  amosando  interese  pola



presentación limpa e ordenada do texto.

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico,

recoñecendo  o  seu  significados  evidente,  e  pronunciar  e  entoar  con  razoable

comprensibilidade, aínda que teña que repetir varias veces para se facer entender.

B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, con

corrección suficiente para o seu nivel escolar.

B5.3.  Utilizar  para  a  comprensión  e  a  produción  de  textos  orais  e  escritos  os

coñecementos  socioculturais  e  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  relacións

interpersoais, comportamento e convencións sociais, respectando as normas de cortesía

máis básicas nos contextos respectivos.

B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou frases a partir das

experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece.

B5.5.  Participar  en  proxectos  (elaboración  de  materiais  multimedia,  folletos,  carteis,

recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares

como  outras  presentes  no  centro  docente,  relacionados  cos  elementos  transversais,

evitando estereotipos lingüísticos ou culturais.

B5.6.  Distinguir  e  levar  a  cabo as funcións demandadas polo propósito  comunicativo,

mediante os expoñentes básicos das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso

máis habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar no seu nivel escolar,

sempre que sexan traballados na clase previamente

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

A superación de cada avaliación requirirá conseguir unha media igual ou superior a 5

puntos en cada un dos estándares de aprendizaxe. A porcentaxe farase sobre 10 puntos.

Non se establece o número exacto de probas polo que os alumnos deben traballar  a

diario e constantemente e cada exercicio pode ser avaliado e convertido en proba. Cada

proba  incluirá  unha  primeira  parte  na  que  se  incluirá  unha  comprensión  escrita,  un

exercicio de expresión escrita e un test de cuestións sintáctico-gramaticais que suporán o

70% da nota da proba, unha segunda parte na que se incluirán exercicios de comprensión

oral que suporá o 10% da nota. Por outra banda, as notas de expresión oral realizadas

nas  clases  presenciais  no  período  correspondente  antes  da  sesión  de  avaliación

corresponderán o 10% da nota.  Finalmente,  o traballo,  a actitude e o comportamento

diario na aula suporán o 10% restante da nota.



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Para cualificar a aprendizaxe do alumnado utilizarase a observación directa na aula da

produción oral e escrita e a análise de tarefas diversas feitas previamente. Así mesmo,

realizaranse  diversas  probas  elaboradas  polo  profesor  que  conteñan  os  contidos

traballados . Como se trata dunha avaliación continua, as probas poden incluír tódolos

contidos traballados ata o momento das mesmas para posibilitar a progresiva mellora dos

aspectos que non se dominaran satisfactoriamente noutras anteriores. A expresión oral

será avaliada por medio das tarefas na aula .

Probas escritas

 Comprensión escrita

 Expresión escrita

 Test de cuestións sintáctico-gramaticais

70%

Probas orais

 Comprensión oral

 Expresión oral

20%

Observación directa

 Actitude, traballo e comportamento diario na aula
10%

NOTA IMPORTANTE: Só se repetirá un exame ao alumno que faltase si este presenta un

xustificante oficial das causas da súa ausencia.


