
Concreción dos aspectos relativos á avaliación, que actualizan, 

seguindo a Orde do 25 de xaneiro de 2022, os recollidos na programación anual 

do departamento de Francés (apartado 9: PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN) para o curso 2021-2022 nas materias de Francés e Latín 

 

1. Suprímese a avaliación extraordinaria (convocatoria de setembro). 

 

2. A partir do dia 6 de xuño desenvolveranse as sesións da terceira avaliación parcial, 

que arroxará unha cualificación que será a media aritmética da que teñan nas 3 

avaliacións parciais, sen redondear. 

 

3. Aqueles alumnos que teñan na devandita terceira avaliación parcial unha nota igual 

ou superior a 5 terán a materia aprobada e, desde a terceira avaliación á final, poderán 

subir esa media ata 1 punto. Para isto deberán realizar todas as actividades propostas 

na aula de maneira satisfactoria e amosar disposición ao traballo e respecto ao dos 

demais compañeiros e ao da profesora. A tales efectos a profesora utilizará a 

observación directa como instrumento de avaliación. 

 

4. Para aqueles alumnos que teñan unha media inferior a 5 hai dúas casuísticas: 

a) Se a nota e igual ou superior ao 4 poderán acollerse ao mesmo procedemento do 

punto 3 para acadar o 5 na avaliación final. En caso de non obter o punto necesario 

para acadar o 5 na avaliación final terían que acollerse ao punto b. 

b) Os alumnos que teñan de unha media inferior a 4 a aqueles que tendo unha media 

igual ou superior a 4 non acadaran o punto que lles falta polo procedemento 

expresado no apartado 4a, terían que facer unha proba escrita final que versaría 

os contidos mínimos establecidos na programación para o curso 2021-22. Para 

superar a materia deben sacar alo menos un 5 nesta proba. 

 

Alumnado con materia pendente de cursos anteriores 

A aqueles alumnos coa materia pendente que non obtivesen alo menos un 4,5 de 

nota media dos dous parciais propostos polo departamento nin o acadaran tampouco 

no exame de maio se lles pediría que refixesen correctamente e entregasen en prazo 

os mesmos exercicios que se lles entregaron ao longo do curso e farían unha proba 

escrita en xuño que versaría sobre os contidos mínimos establecidos na programación 

anual para os alumnos con materia pendente. Cada unha das dúas partes valería o 50% 

da nota. É necesario obter un 4,5 para superar a materia. 

 


