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CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  E  DE  CUALIFICACIÓN 

 
1. Criterios  de  avaliación 

1.1. Para  a  docencia  presencial 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, formativa e 

integradora. Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables serán 

os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro 

dos obxectivos marcados. Os profesores avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado 

como os procesos de ensinanza e a súa propia práctica docente. É necesario incorporar 

estratexias que permitan a participación do alumnado na avaliación dos seus logros, 

como a autoavaliación ou a avaliación entre iguais. En todo caso, os distintos 

instrumentos de avaliación como a observación sistemática do traballo do alumnado, as 

probas obxectivas orais e escritas ou os traballos de clase, permitirán a integración de 

todas as competencias nunha avaliación coherente. 

É fundamental considerar a avaliación continua da materia pois realízase ao longo de 

todo o proceso e permítenos coñecer o nivel de aprendizaxe para axudar os alumnos e 

alumnas no seu progreso, podendo desta forma ir variando as actividades se o 

consideramos conveniente e corrixir os erros con actividades de reforzo.  

Ademais teremos en conta a avaliación sumativa, que nos permitirá saber ata que punto 

se acadaron os obxectivos previstos que aparecen reflectidos nas tarefas finais, e a 

avaliación global, que inclúe non só aos alumnos e aos profesores senón tamén á 

programación, ás actividades e aos materiais utilizados. 

A avaliación debe, pois, contemplar tanto o proceso como o resultado de maneira que 

faremos fincapé nos seguintes aspectos : 

- Probas escritas :  Os alumnos farán como mínimo dúas probas por trimestre que 

medirá os seus coñecementos e destrezas. As probas a realizar ao longo do curso 

amosarán a aprendizaxe da lingua.  

- Probas orais ao longo do curso para avaliar as destrezas do alumnado na comunicación 

oral en francés así como a súa pronunciación. 

- Proba específica de lectura, ben puntual, ben durante o trimestre.  

- Traballo de clase : valoraremos a actitude do alumnado na clase, centrándonos en 

aspectos fundamentais como o respecto cara á materia, profesorado e compañeiros, a 

asistencia a clase e a puntualidade. Tamén se valorará o hábito de traballo reflectido no 

caderno de clase ( debe estar completo, correcto, sen faltas de ortografía e ben 



presentado ), as redaccións ou outras actividades que se realicen. Terá especial 

valoración a participación do alumnado en francés durante as clases.  

- Respectando a liberdade de cátedra, o profesorado deste Departamento resérvase o 

dereito de realizar a recuperación dalgún exame, se así o estima conveniente. E de 

forma excepcional, con previa consulta e reunión con acta dos membros do 

Departamento de Francés, poderase realizar unha proba de recuperación en xuño, no 

caso de que algún alumno ou alumna xustifique unha baixa puntual do seu rendemento 

por graves circunstancias familiares ou de saúde. 

1.2. Para  a  docencia  non  presencial 

En caso de que as clases presenciais queden suspendidas, a actividade docente levarase 

a cabo a través da Aula Virtual do centro e / ou de Webex e todas as actividades 

realizadas telematicamente polo alumnado serán avaliadas como traballo de clase, tendo 

moi en conta a súa actitude e o seu interese. 

Se o período de clases non presenciais coincide con algunha das avaliacións do curso, as 

probas presenciais na ESO serán substituídas por fichas de actividades avaliables 

equivalentes e coa mesma cualificación descrita máis abaixo para as mesmas.  

En  Bacharelato, dado que os grupos son pouco numerosos, poderíase facer algunha 

proba virtual a través das plataformas xa citadas.  

2. Criterios  de  cualificación 

2.1. Para  a  docencia  presencial 
 

Para obter a cualificación establécese o seguinte : 

- Tanto as probas escritas ou orais como o traballo de clase serán cualificados cunha 

nota de 0 a 10 puntos, tendo en conta que a nota mínima para superar a materia deberá 

ser un 5. 

- A partir das probas escritas ou orais establecerase unha nota, obtida por media 

matemática. Nestas probas haberá que obter un 3 como nota mínima para poder facer 

esta media matemática e valorarase o grao de adquisición de contidos.  

- Haberá, como mínimo, dúas probas por trimestre, pero será a nota ponderada de 

todas as probas, xunto coa cualificación do traballo de clase ao longo do trimestre, o que 

establecerá a nota final de cada avaliación.  

- Poderá haber unha proba específica de lectura, ben puntual, ben ao longo do trimestre, 

que constituirá unha nota máis para a avaliación. 

- A nota final de cada avaliación resultará da media ponderada entre as distintas 

probas orais e escritas e o traballo de clase. 



- Nota final en convocatoria ordinaria : ao tratarse dunha materia de contidos 

progresivos, se o alumnado suspende unha avaliación e aproba a seguinte, recupera de 

forma automática a avaliación suspensa. Todos os alumnos que en xuño obteñan 

unha cualificación positiva, terán aprobado o curso. En caso contrario, terán que 

recuperar a materia en setembro.  

- Respectando a liberdade de cátedra, o profesorado deste Departamento resérvase o 

dereito de realizar a recuperación dalgún exame, se así o estima conveniente. E de 

forma excepcional, con previa consulta e reunión con acta dos membros do 

Departamento de Francés, poderase realizar unha proba de recuperación en xuño, no 

caso de que algún alumno ou alumna xustifique unha baixa puntual do seu rendemento 

por graves circunstancias familiares ou de saúde. 

- Nota final en convocatoria extraordinaria : a nota resultará exclusivamente da 

proba escrita realizada na convocatoria de setembro. 

Ponderación dos distintos aspectos avaliables na ESO e en Bacharelato 

Nos cursos da ESO, cada profesor fará a ponderación segundo o seu criterio, 

baseándose no principio de liberdade de cátedra. De todos os xeitos e tal como se 

detallou anteriormente, sempre se terán en conta os exames, probas escritas e orais, 

e o traballo de clase para obter a nota media de cada unha das avaliacións. 

 

En 1º e 2º Bacharelato a cualificación seguirá en liñas xerais o procedemento e os 

ítems de avaliación da ABAU, polo que a ponderación será como segue : 

 

BACHARELATO Ponderación 

Compréhension orale 10% 

Compréhension écrite 20% 

Grammaire 30% 

Production écrite 40% 

 

Finalmente, o Departamento determina : 

- As faltas de asistencia aos exames só serán xustificadas presentando documentación 

relevante ante o profesor ou profesora da materia, que informará ao titor da 

circunstancia que demostre que a causa que motivou a falta non podía facerse noutro 

momento. 



- Sorprender a un alumno copiando por calquera medio mecánico ou tecnolóxico 

implicará a retirada inmediata do exame e unha cualificación negativa ( puntuación de 

0 ) nesa proba. 

2.2. Para  a  docencia  non  presencial 

Se debido á situación sanitaria actual temos que desenvolver a actividade docente a 

través da Aula Virtual e / ou de Webex, todas as tarefas realizadas serán avaliadas 

como traballo de clase e cualificadas da mesma forma que aparecen reflectidas 

para a docencia presencial, tendo moi en conta a actitude e o interese demostrados 

polos alumnos.  

O alumnado debe entregar todas as súas tarefas no curso correspondente da Aula 

Virtual e respectando os prazos acordados. Non se avaliarán os traballos enviados 

por calquera outro medio, exceptuando o alumnado sen conexión que pode envialos por 

correo ordinario, nin aqueles que sexan entregados fóra do prazo estipulado.  

As probas presenciais serán substituídas por fichas de actividades avaliables 

equivalentes e cos mesmos criterios de cualificación descritos para a docencia 

presencial. De facer probas virtuais nos cursos de Bacharelato, tamén se cualificarían da 

mesma maneira que as probas presenciais. 

A nota final de cada avaliación, da convocatoria ordinaria e da convocatoria 

extraordinaria obteranse exactamente igual que no caso da docencia presencial. 

3. Criterios  de  promoción 

Como xa se explicou anteriormente, é necesario obter un 3 como nota mínima para 

poder facer a media matemática das probas realizadas durante o trimestre. De non ser 

así, non será posible obter a media ponderada entre as diferentes probas e o traballo de 

clase de maneira que a avaliación estará suspensa. 

Ao tratarse dunha materia de contidos progresivos, se o alumnado suspende unha 

avaliación e aproba a seguinte, recupera de forma automática a avaliación suspensa. 

Todos os alumnos que na convocatoria ordinaria de xuño obteñan unha 

cualificación positiva, terán aprobado o curso. En caso contrario, terán que 

recuperar a materia en setembro.  

A nota final da convocatoria extraordinaria de setembro resultará exclusivamente da 

proba escrita realizada. De ser positiva, a materia estará aprobada ; en caso contrario, a 

materia quedará pendente e os alumnos terán que recuperala no curso seguinte. 

 



4. Organización de procedementos para acreditar coñecementos 

previos  de  Francés  en  1º  de  Bacharelato 

Para o alumnado de Bacharelato do IES Parga Pondal que cursou Francés 2ª Lingua na 

ESO e que curse de novo Francés 2ª Lingua en 1º de Bacharelato, non procede a 

acreditación de coñecementos previos pois o profesorado de Francés do centro realiza o 

seu seguemento desde 1º de ESO.  

O alumnado de 1º de Bacharelato 2ª Lingua Francés procedente doutros centros 

realizará unha proba de nivel correspondente ao nivel A2 do Marco Común Europeo, 

equivalente aos exames de DELF Junior et Scolaire realizados pola Alianza Francesa, 

para comprobar que están en condicións de comezar o Francés 2ª Lingua con 

aproveitamento. En caso de non superala, poñeranse á disposición do alumnado fichas 

de reforzo para colmar as lagoas que se atopasen. 

Para o alumnado de 1º de Bacharelato 1ª Lingua Francés  que cursou Inglés Primeira 

Lingua durante toda a ESO aplicarase o mesmo procedemento, pero no seu caso a proba 

realizada será arquivada xunto co expediente de cada alumno. 

5. Recuperación  de  alumnos  pendentes 

1. Os alumnos que cursen Francés no curso actual recuperarán a materia pendente se 

aproban as dúas primeiras avaliacións do presente curso. En caso contrario, terán que 

realizar o exame oficial de maio.  

2. Os alumnos que non teñen Francés como optativa no curso actual deben facer dous 

exames parciais, o 1º en xaneiro e o 2º en abril. 

2.1. A nota final en convocatoria ordinaria será a media matemática dos dous exames. 

Se aínda así non consiguen acadar unha nota positiva para superar a materia, entón terán 

que examinarse da parte ou das partes suspensas no exame final de maio. 

2.2. A nota final en convocatoria extraordinaria resultará exclusivamente da proba 

escrita realizada na convocatoria de setembro. Nesta proba os alumnos examinaranse só 

da parte ou partes supensas en convocatoria ordinaria, polo que se lles gardará a nota se 

teñen un exame parcial aprobado durante o curso. 

3. Todos os alumnos, así como as súas familias, serán debidamente informados por este 

Departamento do seu plan de traballo para recuperar a materia pendente. 

4. Teranse en conta os mesmos estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación 

concretados para os cursos correspondentes.  

5. Na docencia non presencial, os exames escritos serán substituídos por fichas de 

actividades avaliables equivalentes e aplicaranse os mesmos criterios de cualificación 



descritos máis arriba para a docencia presencial ( 2.1. e 2.2. ). Estas fichas deberán 

entregalas no curso correspondente da Aula Virtual e respectando os prazos 

acordados. Non se avaliarán os traballos entregados por calquera outro medio, 

exceptuando os alumnos sen conexión, nin aqueles presentados fóra do prazo 

estipulado. 
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