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ADDENDA Á PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

DO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

En base ao disposto pola Orde de 25 de xaneiro de 2022 (publicada no DOG con data do 

11/02/2022), pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación 

primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia, 

na que establece que se ha de adaptar a concreción curricular para adecuar os cambios 

normativos da avaliación, o departamento de Francés modifica a Programación Didáctica para 

o presente curso, atendendo á dita normativa: 

 

           EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

• Durante o período comprendido entre o 6 de xuño e o 23 de xuño, o alumnado que 

conte  cunha avaliación ou máis suspensas , deberá facer actividades de reforzo e unha 

proba de recuperación, relacionadas cos contidos traballados das avaliacións non 

superadas. Así mesmo, entregará, se fose necesario, as tarefas que se lle requiran co fin 

de recuperar as ditas avaliacións pendentes. Esta proba  contará o 100% da cualificación 

e o alumno/a  deberá acadar un mínimo de 5 PUNTOS para superala. 

 

• O alumnado que teña a materia aprobada, entre a data da 3º avaliación e a data da 

avaliación final (do 6 de xuño ó 23 de xuño) poderá facer actividades de ampliación ou 

de ser o caso, probas obxectivas que serán  avaliables e computables, con reflexo na 

cualificación ordinaria. O cómputo destas tarefas poderá sumar ata 1 PUNTO sobre a 

nota final. 

 
 
1º BACHARELATO 

A terceira avaliación parcial e a avaliación final ordinaria terán lugar na mesma data, a partir  do 

6 de xuño e a avaliación extraordinaria terá lugar a partir do 23 de xuño. 

• Durante o período comprendido entre o 3 de xuño e o 23 de xuño, o alumnado que 

conte con unha ou máis avaliacións suspensas, deberá facer actividades de reforzo e 

unha proba de recuperación, relacionadas cos contidos traballados nas avaliacións non 

superadas. Así mesmo, entregará, se fose necesario, as tarefas que se lle requiran co fin 

de recuperar as ditas avaliacións pendentes. Esta proba contará o 100% da cualificación 

e o alumno/a deberá acadar un mínimo de 5 PUNTOS para superala. 
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• O alumnado que teña a materia aprobada, durante o período comprendido entre o 6 de 

xuño e o 23 de xuño, poderá facer actividades de ampliación ou de ser o caso, probas 

obxectivas que serán avaliables e computables, con reflexo na cualificación ordinaria. O 

cómputo destas tarefas poderá sumar ata 1 PUNTO sobre a nota final. 

 

            2º DE BACHARELATO 

Para 2º de Bacharelato a terceira avaliación e a avaliación final terán lugar na mesma 

data, cara a finais de maio (data aínda por fixar); a avaliación extraordinaria realizarase entre 

os días 20 e 22 de xuño (data pendente tamén de confirmar). 

 

PENDENTES 

Para os alumnos ou alumnas que teñan pendente a materia de Francés doutros cursos, 
pódense dar dous casos: 

1- Aqueles que na actualidade seguen cursando Francés: Neste caso terán a posibilidade de 
recuperar se aproban o curso seguinte. Deste xeito a materia pendente quedará 
aprobada automaticamente. 
 

2- Aqueles alumnos que actualmente xa non cursan a dita materia (terán dúas opcións): 
 
En primeiro lugar facilitaráselle ao alumnado unha serie de actividades e exercicios que 

o Departamento corrixirá e avaliará ao longo do curso (terán que ter polo menos un 60% 

das actividades correctamente feitas). Deberán entregar unha primeira parte das 

actividades en xaneiro e unha segunda parte en marzo.  

No caso de non facelo, irían directamente ó EXAME de MAIO.. 

 
3- O alumnado de ESO coa materia pendente do curso anterior que non a superase nas 

datas previstas de pendentes do mes de maio, terá a oportunidade de realizar un exame 

de toda a materia. O dito exame terá lugar na semana do 13 ao 17 de xuño. 

 

4- O alumnado de 2º de Bach coa materia pendente do curso anterior que non a superase 

nas datas previstas de pendentes do mes de abril, terá a oportunidade de realizar un 

exame de toda a materia. O dito exame terá lugar entre o 20 e o 22 de xuño. 

 

 


