
Criterios de cualificación 

Convocatoria ordinaria 

Serán os mesmos para os catro cursos da ESO. 

En cada trimestre realizaranse polo menos dous exames escritos dos contidos tratados ata o momento, cuxa media representará 
o 70% da nota final do trimestre, 60% no terceiro trimestre porque sumarase a nota dunha proba oral cunha puntuación do 10%. (vexase 
rúbrica de avaliación da mesma). 

A media destas probas escritas non poderá ser inferior a 3 para facer media co resto de apartados valorados en cada avaliación. 
En caso de non alcanzar esta nota mínima, a media dos exames escritos será a mesma que a nota de avaliación.  

Por outra banda ao longo de cada trimestre os alumnos obterán notas de traballos realizados en clase ou en casa e terán que 
entregar o seu caderno. Cada un destes apartados representará o 10% da nota de avaliación.  

Os traballos terán que cumprir todos estes requisitos para unha valoración positiva: 

VALORACIÓN DOS TRABALLOS 
Cumpre o requisito 

SÍ NO 
Respecta as consignas do profesor, adecuándose ao tema e aos aspectos solicitados.   
Entregouse puntualmente.   
A ortografía é aceptable.   
A presentación e a caligrafía son aceptables.   

 

 

 



O caderno terá que cumprir todos estes requisitos para unha valoración positiva: 

VALORACIÓN  DO CADERNO 
Cumpre o requisito 

SÍ NO 
Ten portadas e indica o nome do alumno/a, seguindo as directrices do profesor.   
Indica as datas de cada lección.   
Está estructurada con títulos que resalten os temas, apartados e leccións.   
Está completa e o alumno recuperou a materia no caso de perder clases.   
Ten a corrección dos exames copiada.   
Ten os conceptos gramaticais ao final do caderno.   
A presentación e a caligrafía son aceptables.   

RUBRICA DE VALORACIÓN DA PROBA ORAL 

As preguntas da proba oral serán comunicadas con antelación e retomarán os contidos de todo o curso. 

Cada alumno responderá a un mínimo de 5 preguntas da listaxe entregada. 

Valoraranse as repostas de 0 a 2 en función dos seguintes aspectos. 

 De 0 a 0.75 puntos De 1 a 1.5 puntos 2 puntos 

FLUIDEZ Non entende a pregunta ou non sabe 
que responder. Nótase que non 
preparou as respotas. Fai moitas 
pausas, non é capaz de manter a 
conversación. 

Sabe de que trata a pregunta, 
pode responder ás preguntas 
mais non ten capacidade para 
manter a conversación, as 
súas respostas son pobres ou 
incompletas. 

Nótase que preparou a proba, 
ten unha velocidade de 
resposta adecuada para a 
comunicación. As súas 
respostas son moi completas. 



VOCABULARIO Usa palabras en castelán ou galego, 
non ten suficiente vocabulario para 
construír unha resposta correcta. 

Ten un vocabulario mínimo, 
pregunta en francés polas 
palabras que non coñece. 

Exprésase exclusivamente en 
francés, é creativo e usa un 
vocabulario rico e variado. 

CORECCIÓN 
GRAMATICAL 

Comete moitos erros gramaticais, 
non usa correctamente as regras de 
conxugación... 

O uso da gramática é 
aceptable, comete erros que 
non impiden a comprensión do 
que expresa. 

Usa correctamente a 
gramática e só comete 
pequenos erros. 

PRONUNCIACIÓN Non pronuncia nada ben, faise difícil 
entendelo. 

A sua pronunciación é 
aceptable, faise entender a 
pesares de cometer erros e 
meter sonidos da súa lingua 
materna. 

A súa pronunciación é boa ou 
moi boa, esfórzase en 
pronunciar ben e non ten un 
esaxerado acento español. 

O 10 % restante corresponderá a unha nota de comportamento en clase e deberes feitos con regularidade.  

A súa valoración farase segundo a táboa seguinte: 

Cada vez que un alumno/a, sume tres faltas  de comportamento na aula ou 3 faltas por deberes non feitos, restarase 0,5 a este 
apartado.  

A nota final de xuño será o resultado da media das notas dos tres trimestres.  

Convocatoria extraordinaria de setembro 

Esta convocatoria, sendo unha recuperación do alumnado que non superou o nivel esixido na convocatoria ordinaria de xuño, 
consistirá na avaliación das capacidades mínimas do alumno. 



Por conseguinte non se valorarán máis aspectos que a nota do exame. 

O alumnado de reforzo poderá beneficiarse da axuda directa do profesor no exame de setembro. 
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