
   
 

 

 

INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A XUNQUEIRA II 

ADDENDA A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

7.-Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 

 CRITERIOS NA ESO 

A avaliación da materia será ante todo continua e global: o alumno terá que traballar día a día ó 
longo do curso e na avaliación final terase en conta o resultado global tendo en conta o proceso de 
aprendizaxe e adquisición da lingua.  
Os mínimos esixibles para obter unha avaliación positiva na avaliación ordinaria en calquera dos 
cursos da E.S.O. terá en conta: 
 
1.-As probas específicas obxectivas  escritas contarán un 65% da nota (E.E. 15 %, C.O.20%, C.E.20%, 
CL 10 %)  
2.- A proba obxectiva oral un 10%. 
3.--A análise de producións diarias dos alumnos un 15%, é dicir, os traballos diarios de produción  
oral na clase e escrito no caderno ou aula virtual (textos, escritos, producións orais, investigacións, 
xogos de simulación e dramáticos, resumes)  ou a realización dun proxecto. 
4.-A observación sistemática na libreta do profesor contará un 10%.Esta observación farase cunha 
rúbrica. Avaliaremos desta forma o uso da lingua para as interaccións espontáneas na aula, o 
rexeitamento de estereotipos,  o esforzo na corrección dos erros orais e escritos, o respecto dos 
prazos,  a participación nos proxectos de aula e o traballo diario, o cuidado e orixinalidade dos 
traballos o respecto dos demais nas interaccións de aula. 
5.- A lectura do libro poderá incrementar a nota final ata en 0,5 puntos(5% da nota dentro do 15% 
de traballo diario) nos cursos de Francés 1ª lingua. No resto dos cursos este 5% sumarase  no 
apartado da análise de producións dos alumnos. 
 

A NOTA FINAL NA ESO  

 

A nota da avaliación final ordinaria será a suma ponderada entre as notas das 3 avaliacións tendo 

en conta que non  todas as avaliacións terán o mesmo peso. Así  a 1ª e 2ª avaliación contaran un 

30% e a 3ª un 40% da nota final e tendo en conta que a avaliación en lingua estranxeira é continua. 

(1ª avaliación ×3) + (2ª avaliación ×3) +(3ª avaliación ×4) 
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Se a media das tres avaliacións acada o 5 sobre 10, o alumno terá aprobada a materia.  

 

Segundo a ORDE do 27 de dicembre de 2022,  realizamos as modificacións oportunas con respecto 

á avaliación final por non haber xa una 3ª avaliación diferente da final. Aqueles alumnos avaliados 

negativamente en varias ou todas as avaliacións trimestrais e que, consecuentemente, non cheguen á 

nota mínima de 5, terán a opción de recuperar a materia antes da avaliación final mediante una proba global 

de contidos mínimos e /ou diferentes boletíns que se realizarán na aula. . 

Durante ese tempo  realizaranse todo tipo de actividades de apoio, reforzo, ampliación e titoría para todo 

o alumnado. 


