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Orde do 25 de xaneiro de 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. 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
 Ficha  de seguimento onde valorarase  a asistencia, actitude, participación, 
traballos, caderno de clase , probas obxectivas  e cuestionarios.  
Traballo persoal  35% 
Participación  10% 
Cuestionarios 35%  
Comportamento e actitude 20%  
 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
Traballo  complementario sobre os temas tratados, onde o alumnado fará unha 
busca de información e presentará o traballo no formato que prefira. 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
Ficha  de seguimento onde valorarase  a asistencia, actitude, participación, 
traballos, caderno de clase, probas obxectivas  e cuestionarios. 

T    Traballo persoal  35% 
P    Participación  10% 
C   Cuestionarios 35%  

Comportamento e actitude 20% 
 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
Traballo  complementario sobre os temas tratados, onde o alumnado fará unha 
busca de información e presentará o traballo no formato que prefira. 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
Ficha  de seguimento onde valorarase  a asistencia, actitude, participación, 
traballos, caderno de clase, probas obxectivas  e cuestionarios. 

  T   Traballo persoal  35% 
P     Participación  10% 
C    Cuestionarios 35%  

Comportamento e actitude 20% 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
Traballo  complementario sobre os temas tratados, onde o alumnado fará unha 
busca de información e presentará o traballo no formato que prefira. 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
 A nota media das notas dos trimestres.    
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CENTRO: IES PINO MANSO CURSOIA: 

FRANCÉS 1ª E 2ª LINGUA 

DEPARTAMENO: FRA 

 

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 
Explicacións do profesor, actividades de busca  de información  e caderno  de 
traballo.  

Actividades tipo 

 

Participación activa en concursos, dinámicas e xogos. Lectura comprensiva  dun 
texto bíblico. Análise dunha obra de arte relacionada co tema Cuestionarios online. 
Visionado y realización dun cuestionario sobre unha película.     

Materiais e recursos 

 
Libros de consulta .Páxinas web, Documentais. Películas. Xogos didácticos. 
Mapas e fotocopias  de ampliación do tema.    

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 
Explicacións do profesor, actividades de busca  de información  e caderno  de 
traballo. 

Actividades tipo 

 

Lectura comprensiva  dun texto bíblico. Análise dunha obra de arte relacionada co 
tema.Cuestionarios online. Visionado y realización dun cuestionario sobre unha 
película. Audición e análise dunha obra relacionada co tema.  

Materiais e recursos Libros de consulta .Páxinas web, Documentais. Películas. Fotocopias de 

Proba 
extraordinaria 

para BAC 

Consistente en: 
 Cuestionario con preguntas sobre os temas tratados. Exposición sobre algún 
tema de interese do alumno relacionado coa materia. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
 Entrega  de dous traballos, en calquera formato, según o tema acordado polo 

profesor.  
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Entrega dos traballos, analizando a súa capacidade de busca e uso da 

información,  síntese, producción e resolución de problemas.  
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 ampliación do tema . 

2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade) 

Metodoloxía  

 
Explicacións do profesor, actividades de busca  de información  e caderno  de 
traballo. 

Actividades tipo 

 

Lectura comprensiva  dun texto bíblico. Análise dunha obra de arte relacionada co 
tema. Cuestionarios online. Visionado y realización dun cuestionario sobre unha 
película. Audición e análise dunha obra relacionada co tema 

Materiais e recursos 

 
Libros de consulta .Páxinas web, Documentais. Películas. Fotocopias de 
ampliación do tema . 

 
 
 
 
 
 

 


