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G) CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN 
DO ALUMNADO. 
Nota importante sobre os procedementos:  
Consideramos a avaliación de forma integradora e referida ao proceso de ensino e 
aprendizaxe. Por outra parte, consideramos as dúas funcións que debe ter sempre 
a avaliación pedagóxica: a función formativa que considera o proceso de ensino e 
aprendizaxe na súa globalidade, e a función sumativa que comproba de xeito 
puntual o grao de adquisición dos contidos traballados ao final dun período máis 
ou menos longo de ensino e aprendizaxe, pero sempre dende unha perspectiva 
formativa.  
Baseámonos no aspecto motivador que ten o éxito, de aí que sempre se teñan en 
conta os logros dos alumnos e se avalíe positivamente.  
+ Ó principio do proceso de aprendizaxe: a avaliación inicial. Aínda que moitos dos 
alumnos sexan principiantes na aprendizaxe do francés, non o son na súa lingua 
materna nin noutra lingua estranxeira, polo tanto, teñen xa un grao diferente de 
desenvolvemento lóxico-formal e unha bagaxe cultural dificilmente equiparable. Así 
pois, convén comprobar cales son os coñecementos, as habilidades e as actitudes 
que ten o alumno, aínda que sexa dun xeito relativo.  
+ Ó longo do proceso de aprendizaxe: a avaliación continua. Convén controlar o 
progreso das aprendizaxes dos alumnos para determinar os logros e as carencias, 
identificar as causas das súas dificultades, e poñer en marcha as medidas de 
apoio e axuda apropiadas. Todo isto faise mediante:  
. A observación continua, tanto do traballo individual coma do traballo en equipo.  
. A recollida de material elaborado en clase ou na casa.  
. A auto-avaliación despois de realizar unha serie de actividades e expresada en 
termos de capacidades. Utilizaranse sobre todo as rúbricas arriba mencionadas ou 
outras e o PEL (versión papel ou e-PEL). Consideramos que a auto-avaliación 
constitúe unha estratexia de control dirixida a que o alumno tome conciencia do 
que aprendeu e do que lle queda por aprender.  
+ Despois dun período máis ou menos longo de aprendizaxe: avaliación sumativa 
de carácter formativo. Convén sinalar aquí, que este periodo é o estableciso polo 
centro educativo dende a primeria CCP e primeiro Claustro.  
Realizaranse en todos os cursos e niveis, unha proba obxectiva por avaliación con 
catro partes: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita e expresión 
escrita.  
As devanditas probas orais e escritas serán probas de acción baseadas na 
interacción e contextualizadas que permitirán transferir o asimilado e practicado a 
situacións novas. As probas tentarán reflectir o adquirido e realizado por cada 
alumno e non as súas carencias nin deficiencias. O obxectivo primordial destas 
probas, é familiarizar ó alumnado coas probas oficiais de certificación dos distintos 
niveis do MCERL.  
 

Nota importante sobre os instrumentos de avaliación : 
 
O tipo de avaliación é continua e global. 



As ferramentas que se han de empregar para a avaliación serán preferiblemente 
as RÚBRICAS, estas serán deseñadas e utilizadas en cada unha das Unidades 
Formativas que comporta a concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
Para o seu deseño fixarémonos sobre todo nestes aspectos, podendo 
directamente empregar todas ou parte das rúbricas xa sinaladas máis arriba nesta 
programación:  
- A observación do traballo diario do alumno na clase. Ten especial importancia o 
esforzo polo emprego sistematizado do francés na aula.  
- A valoración cuantitativa e cualitativa das tarefas realizadas na clase e na casa, 
comprobando a capacidade para a expresión e comprensión oral e escrita, a 
claridade na exposición e a capacidade de análise e de síntese.  
- O caderno do/a alumno/a e os seus apuntes persoais tamén serán un valioso 
instrumento á hora de avaliar o desenvolvemento do proceso de aprendizaxe, e 
poderán ser requeridos pola profesora en calquer momento.  
- As probas orais e escritas (con ou sen preaviso), sen que estas supoñan unha 
valoración definitiva cara a avaliación.  
- Asistencia, puntualidade e atención en clase.  
- A análise do esforzo desempeñado polo alumno, así como a puntualidade, 
corrección e limpeza na entrega de traballos.  
- O caderno de fichas e cualificacións da profesora.  
- O caderno diario (carnet de textes) da profesora.  
Nota importante: Este departamento non fará probas de recuperación nin reparto 
de contidos por trimestre. En linguaxe coloquial “sempre entra todo”.  
-No boletín das notas quedará reflectida a ponderación tradicional:  
*de 0 a 4´9 Insuficiente 
*5 Suficiente. 
*6 Ben. 
*7/8 Notable. 
*9/10 Sobresaínte. 
 
Criterios de cualifiación : 
. 
Para o alumnado da ESO e 1º de Bacharelato: 
Ó remate de cada unidade ou trimestre, segundo o criterio do profesorado que 
imparta clase nos grupos correspondentes, e tendo en conta a marcha xeral do 
grupo e as necesidades do alumnado, haberá un exame escrito (70%) e un exame 
oral (30%).  
A media destas probas obxectivas, comportará o 70% da nota da avaliación. 
O seguimento do traballo do alumnado, comportará un 20% da nota da avaliación: 
10% o control das tarefas da casa e da aula, e 10% o control do caderno. 
A actitude ( motivación , actitude positiva, comportamento, interese…) do 
alumnado, comportará un 10% da nota da avaliación. 
Se algún@ alumn@ faltase a algún exame, só se lle repetirá coa debida 
xustificación , e non sendo necesario que sexa igual ó do grupo-clase. 
O alumn@ que copie ou faga trampas no exame, terá automáticamente a 
avaliación suspensa. 
 
 
 
 
 
 



Recuperación dunha avaliación: 
Non hai, ó tratarse dunha materia de avaliación continua. O alumnado que 
suspenda una avaliación poderá recuperala ó aprobar o/as seguintes, agás a 3ª. O 
alumnado que suspenda a 3ª avaliación terá que acudir á avaliación extraordinaria 
de setembro. 
 
 
 
 
 
 
Recuperación da materia pendente: 
Para a avaliación da materia pendente, contarase con tarefas específicas 
deseñadas polo Departamento para tal fin.e similares ás que se traballan no curso 
correspondente. 
A entrega destas tarefas será trimestral. 
Asimesmo, o alumnado terá dereito á realización de alomenos un exame sobre a 
materia que teña pendente ( nas datas propostas polo centro). 
O alumnado que obteña una calificación positiva da materia na primeira e segunda 
avaliación nun curso, obterá a recuperación da mesma materia pendente do curso 
anterior (sendo a materia da que estamos a falar de contidos progresivos), neste 
caso, @ alumn@ quedará exonerad@ de face-lo exame final, sendo 
imprescindible que tivera presentado os traballos de cada avaliación. 
 
Para o alumnado de  2º Bacharelato: 
Ó remate de cada avaliación/trimestre, haberá un exame escrito, baseado no 
modelo deas probas da ABAU para Francés segundo idioma. A nota deste exame 
comportará un 80% da nota da avaliación. Non haberá exame oral, aínda que os 
bloques correspondentes á comprensión e expresión de textos orais quedarán 
avaliados a través doutros instrumentos establecidos nesta programación (10% da 
nota da avaliación). 
O seguimento do traballo do alumnado, comportará un 10% da nota da avaliación  
(maioritariamente redaccións ou opinións sobre calquera tema da actualidade). 
 
Recuperación dunha avaliación: 
Non hai, ó tratarse dunha materia de avaliación continua. O alumnado que  
suspenda una avaliación poderá recuperala ó aprobar o/as seguintes, agás a 3ª. O 
alumnado que suspenda a 3ª avaliación terá que acudir á avaliación extraordinaria 
de setembro. 
O alumn@ que copie ou faga trampas no exame, terá automáticamente a 
avaliación suspensa. 
 


