
FRANCÉS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

7. CRITERIOS SOBRE A CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO DA ESO.

7.1 ORDINARIA

A cualificación  global  de  cada  avaliación  obterase  da  suma  das  puntuacións  parciais  dos

seguintes apartados:

1. Traballo diario, cahier, lecturas e outras actividades: 10% da nota global.

2. Comportamento, actitude e participación: 10% da nota global.

3. Probas orais : comprensión e producción oral : 20 % da nota global.

4. Exames: 60% da cualificación global. Realizaranse unha ou dúas probas por avaliación.  A
nota deste apartado non poderá ser inferior a 3/10, pero isto non será determinante para aprobar
a materia. Terase moi en conta a puntuación dos apartados anteriores. Á hora de calcular a nota
media  da  avaliación,  tenderase  a  un  redondeo  á  baixa   pola   non  realización  dos  deberes,
incumprimento do prazo de entrega dos traballos,   comportamento negativo,  falta  de interese e
actitude incorrecta respecto á profesora e aos compañeiros de clase. E, polo contrario, sempre e
cando a actitude sexa boa, procederase ao redondeo cara a  arriba.

Por regra xeral,  non se realizarán probas de recuperación debido ao carácter acumulativo
dos coñecementos das linguas estranxeiras: a materia impartida nunha avaliación vai ser recuperada
en avaliacións posteriores. Así, os alumnos que non superen a materia nunha avaliación, poderán
recuperala se aproban as avaliacións posteriores.

Aos alumnos que non alcancen os obxectivos a medida que avanza o curso, proporánselles
tarefas  de  recuperación. O  Departamento  dispón  de  fichas  diversas  e  outros  materiais  para  a
recuperación dos alumnos con dificultade na materia, que se distribuirán puntualmente. 

Na nota de final de curso valorarase a progresión positiva dos alumnos ao longo do ano, xa que
a materia réxese polo criterio de avaliación continua. Polo tanto, non será a media aritmética das
tres avaliacións, pero o alumno deberá necesariamente ter superada a 3º avaliación. De se observar
un relaxamento  ao longo dalgunha das  avaliacións,  entón computaranse  as tres avaliacións  coa
seguinte porcentaxe: 1ª avaliación: 25%, 2ª avaliación: 30%, 3º avaliación: 45%. 

O alumnado que non superase ningunha  das tres avaliacións, non terá opción de recuperación
en xuño. Estes alumnos deberán presentarse ao exame da convocatoria extraordinaria de setembro,
que versará sobre os contidos mínimos establecidos nesta programación.

De todas as maneiras,  o profesorado analizará cada caso de xeito individualizado e poderá
realizar  probas  sobre  algún  contido  en  concreto  e  indicar  ao  alumno  os  procedementos  de
recuperación pertinentes.

 



7.2. EXTRAORDINARIA

Avaliación final extraordinaria do mes de setembro

Os alumnos  que  non superen  a  materia  na  avaliación  ordinaria  do  mes  de  xuño,  poderán
realizar  unha  proba  no  mes  de  setembro,  nas  datas  establecidas  ao  efecto  pola  Consellería  de
Educación e Ordenación Universitaria e segundo o calendario e horario fixados polo Centro. A súa
cualificación será de 0 a 10. 

Esta proba versará sobre os contidos mínimos da materia e será similar ás realizadas durante o
curso  con  exercicios  gramaticais,  de  expresión  e  de  comprensión.  Ademais,  o alumno  poderá
entregar unha serie de exercicios de reforzo propostos polo Departamento, que axudarán a obter a
puntuación necesaria para superar a materia.


