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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. A cualificación das probas obxectivas, entre as que se inclúen as de carácter oral e 
escrito. 

2. Análise das produccións que diariamente realiza o alumno tanto de maneira 
individual (cahier) coma en grupo (Classe). 

3. Observacións sistemáticas  rexistradas polo profesor da participación en proxectos, 
realización de tarefas en equipo, esforzo, corrección de erros, uso da L.E. nas 
interaccións da aula, respecto dos prazos na entrega de traballos, bo uso das tics. 

 
A porcentaxe que se lle adxudique a cada un dos elementos individuais da cualificación dependerá 
do criterio de cada profesor atendendo sempre ao feito de que o departamento establece: 
 

 
 
Se atendemos aos instrumentos de avaliación as porcentaxes son: 

 
 

 
 
 
 

COMPETENCIA 
 EN 

 COMUNICACIÓN 
LINGUISTICA 

CO Proba de comprensión dunha gravación sobre temas 
traballados en clase que se escoitará máis dunha vez. 

    
     20%   

        
    20% 
     

EO Proba de expresión oral avaliada mediante a rúbrica 
R2_CCL_EO_1 
 
Observación e avaliación mediante a escala de 
observación EOb4_Part_1 

      10% 
 

      
 

5% 

 
      15% 

CE Proba de comprensión escrita (cuestionario aberto ou 
pechado) de textos en relación cos temas traballados en 
clase. 
 

        
    20%    

 
      20% 

EE Proba de expresión escrita en relación cos temas 
traballados en clase. 
 
Proba escrita de coñecemento da lingua (contidos 
gramaticais e/ou lexicais traballados en clase) 
Traballos escritos e/ou redaccións avaliados mediante a 
rúbrica R1_CCL_EE_1 
 

15% 
 
 

10% 
 
 

10% 
 

 
      
 
        35% 

Total % CCL             90% 

CSC / CAA / CD / CSIEE 
/ CCEC 

    3% + 3% + 2% + 1% + 
1% 

 Observación e avaliación mediante rúbrica, escala de 
observación. Rubrica observación sistemática. 

Total outras competencias                                         
10% 
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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. 
4.- 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. 
 

 CRITERIOS EN BACHARELATO 

 
 
 

 
 
 
 

COMPETENCIA 
 EN 

 COMUNICACIÓN 
LINGUISTICA 

CO Proba de comprensión dunha gravación sobre 
temas traballados en clase que se escoitará máis 
dunha vez. 

    
     10%   

        
    10% 
     

EO Proba de expresión oral avaliada mediante una  
rúbrica  
 
Observación e avaliación mediante a escala de 
observación  

          10% 
 

       
5% 

 
      15% 

CE Proba de comprensión escrita (cuestionario 
aberto ou pechado) de textos en relación cos 
temas traballados en clase. 
 

        
    20%    

 
      20% 

EE Proba de expresión escrita en relación cos temas 
traballados en clase. 
 
Proba escrita de coñecemento da lingua 
(contidos gramaticais e/ou lexicais traballados en 
clase) 
 
Traballos escritos e/ou redaccións avaliados 
mediante a rúbrica  
 

20% 
 
 

15% 
 
 

15% 
 

 
      
 
        35% 

Total % CCL             95% 

CSC / CAA / CD / 
CSIEE / CCEC 

    1% + 1,5% + 1% + 
0,5% + 1% 

 Observación e avaliación mediante rúbrica.  Total outras competencias                                         
5% 

 

A cualificación final terá en conta: 

 A cualificación das probas obxectivas, entre as que se inclúen as de carácter oral e escrito. 

(70% para as probas específicas  escritas.(20% E.E.,20%C.E., 20% C.L. 10%C.O.) 

 A exposición oral (10% as probas específicas de expresión oral) 

 O traballo que diariamente o alumno realiza individual e colectivamente. (15%  ás análises de 

producións dos alumnos, lectura dun libro de ser o caso(5%) 
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 Participación en proxectos e traballos en grupo e nas dinámicas de clase, corrección de erros, 

respecto dos prazos contarían un 5%. 

 

Todos estes instrumentos de avaliación avalían todos os EA . Sexa cal sexa o instrumento de 

avaliación o alumno saberá de que vai  ser avaliado. No caso de tarefas, proxectos ou exposicións 

orais o profesor entregará e explicará en clase todos os indicadores de logro que se valorarán e 

como se fará (rúbricas). A porcentaxe que se lle adxudique a cada un dos elementos individuais da 

cualificación dependerá do criterio de cada profesor atendendo sempre ao  que o departamento 

establece.  

 

Para unha maior coherencia coa proba da ABAU, no tocante ás probas obxectivas, as probas de 

expresión oral e comprensión oral contarán un 10% cada unha, mentras que as de expresión 

escrita, comprensión escrita e coñecemento da lingua contarán un 20% cada unha. Estas últimas 

4 destrezas evaluaránse nun ou dous exames no trimestre. 

 

A NOTA FINAL NA ESO E BACHARELATO 

 

É evidente que o profesor debe facilitar unha apreciación dos progresos realizados por cada 

alumno segundo as normas das últimas reformas e segundo os obxectivos que se deben acadar. O 

principio de avaliación formativa é compatible con esta necesidade de notas, pois axuda a 

argumentar, a facer comprender ou a negociar o resultado dado en forma de nota converténdose 

nun instrumento, non de censura, senón ó servizo do desenvolvemento das posibilidades dos 

alumnos e de mellora do proceso de ensino-aprendizaxe.  Isto supón que en principio non hai un 

patrón estándar de rendemento definitivo inamovible e idéntico para todos os alumnos do grupo, 

senón que haberá que atender, tamén neste caso, á diversidade 

 

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) 
_____________________________________         

10 

Se a media das tres avaliacións acada o 5 sobre 10, o alumno terá aprobada a materia. No 

caso de que a media dese un número decimal, o alumno terá que acadar 75 décimas para obter a 

nota superior. Polo tanto, se acada unha media de, póñase por caso, 4.75, a nota final será un 5. 
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AVALIACIÓN FINAL  ESO 

 

Segundo a ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación as ensinanzas de 

educación primaria, de educación secundaria obligatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia, 

deseñarase unha avaliación 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 durante o período de tempo que media entre a realización da terceira avaliación 

trimestral e a 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. 

AVALIACIÓN extraordinaria en bacharelato 

 

A nota da avaliación extraordinaria será o resultado dunha proba obxectiva, para a que entrarán tódolos      contidos 
vistos no curso e que se procurará que teña unha estructura similar ás probas de ABAU. 

  Avaliación de pendentes 

Estes serán de acordo cos contidos mínimos. 

Na avaliación de PENDENTES teranse en conta 2 instrumentos: 

 A cualificación das probas obxectivas, entre as que se inclúen as de carácter oral e escrito. (o 

50% da nota) en caso de que o alumno continúe cursando a materia  

 A organización e presentación dos traballos postos a disposición polo departamento (en 

avaliación de pendentes que puntuará en caso de ser presentados ata un  50% da nota). 

Aqueles alumnos que teñan a materia pendente ou que a están cursando por cambiar de 1ª 

lingua estranxeira e estean a cursar a materia poderan recuperala aprobando a 1ª avaliación 

do presente curso e entregando aquelas tarefas que lle indique a profesora para tal fin.  

En caso de que os alumnos coa materia pendente non estean a cursar a materia deseñaranse 

boletíns e diferentes probas que se porán a súa disposición na Aula Virtual e que terán que ser 

entregados nos plazos propostos. Estes boletíns contarán o 100% da nota ao non poder facer 

probas obxectivas de pendentes no presente curso.  


