
PROGRAMACIÓN FRANCÉS 2016-2017

CUALIFICACIÓN

Criterios de cualificación para 1º ESO

A avaliación é continua, a superación da última avaliación supoñerá aprobar o curso. 

Probas:
Faranse  probas  escritas,  unha  ou  dúas  por  trimestre,  ditas  probas  poderán  ser
recuperadas antes da avaliación, pero a nota da proba no superará o 5. A proba estará
formada por varias preguntas, entre 8 e 10,  que servirán para avaliar  a  comprensión
lectora, a gramática, a produción de textos sinxelos, a ortografía, etc... 
Faranse así mesmo probas de comprensión oral (unha ou dúas por trimestre) que poden
ser  incluídas dentro  da proba escrita.  A proba consistirá na escoita  dunha gravación
respondendo a unhas preguntas por escrito.  
Realizarase unha proba de produción e comprensión e oral e de lectura por trimestre. Dita
proba non poderá ser recuperada durante a avaliación.
Poderanse facer traballos escritos ou orais para completar a nota da avaliación,  se estes
traballos se entregan fora de prazo serán avaliados pero, en función do tempo, a nota do
traballo non superará o 5.

Actitude:
Valorarase a actitude e o hábito de traballo e esforzo mediante a participación do alumno
na clase, a realización regular e a calidade das actividades . Valorarase así mesmo a
actitude cívica do alumno na clase, na súa relación cos compañeiros e có profesor.

Porcentaxes:
As probas escritas e de comprensión oral supoñerán o 45% da nota da avaliación.
As probas orais supoñerán o 45% da nota da avaliación.
A actitude e observación supoñerá un 10% na nota da avaliación.

Probas extraordinarias: Setembro
Farase en setembro unha proba extraordinaria para os alumnos que non logren superar
os  obxectivos  en  xuño.  Dita  proba  consistirá  nun  exame  escrito  e  unha  proba  de
comprensión oral. Poderase facer - segundo o criterio do profesor- unha proba oral. 
A nota do exame escrito será do 60% (100% no caso de non realizar a proba oral) e a
proba oral será dun 40% do total.



Criterios de cualificación para 2º ESO

A avaliación é continua, a superación da última avaliación supoñerá aprobar o curso. 

Probas:
Faranse  probas  escritas,  unha  ou  dúas  por  trimestre,  ditas  probas  poderán  ser
recuperadas antes da avaliación, pero a nota da proba no superará o 5. A proba estará
formada por varias preguntas, entre 8 e 10,  que servirán para avaliar  a  comprensión
lectora, a gramática, a produción de textos sinxelos, a ortografía, etc... 
Faranse así mesmo probas de comprensión oral (unha ou dúas por trimestre) que poden
ser  incluídas dentro  da proba escrita.  A proba consistirá na escoita  dunha gravación
respondendo a unhas preguntas por escrito.  
Realizarase unha proba de produción e comprensión e oral e de lectura por trimestre. Dita
proba non poderá ser recuperada durante a avaliación.
Poderanse facer traballos escritos ou orais para completar a nota da avaliación,  se estes
traballos se entregan fora de prazo serán avaliados pero, en función do tempo, a nota do
traballo non superará o 5.

Actitude:
Valorarase a actitude e o hábito de traballo e esforzo mediante a participación do alumno
na clase, a realización regular e a calidade das actividades . Valorarase así mesmo a
actitude cívica do alumno na clase, na súa relación cos compañeiros e có profesor.

Porcentaxes:
As probas escritas e de comprensión oral supoñerán o 45% da nota da avaliación.
As probas orais supoñerán o 45% da nota da avaliación.
A actitude e observación supoñerá un 10% na nota da avaliación.

Probas extraordinarias: Setembro
Farase en setembro unha proba extraordinaria para os alumnos que non logren superar
os  obxectivos  en  xuño.  Dita  proba  consistirá  nun  exame  escrito  e  unha  proba  de
comprensión oral. Poderase facer - segundo o criterio do profesor- unha proba oral. 
A nota do exame escrito será do 60% (100% no caso de non realizar a proba oral) e a
proba oral será dun 40% do total.



Criterios de cualificación para 3º ESO

A avaliación é continua, a superación da última avaliación supoñerá aprobar o curso. 

Probas:
Faranse probas escritas ou traballos, varios por trimestre, ditas probas/traballos poderán
ser  recuperadas  antes  da  avaliación,  pero  a  nota  da  proba  no  superará  o  5.  Se  os
traballos se entregan fora de prazo serán avaliados pero, en función do tempo, a nota do
traballo non superará o 5. Nestas probas ou traballos, avaliaranse a comprensión lectora,
a corrección sintáctica e gramatical, a produción de textos sinxelos etc... 
Faranse probas de comprensión oral. As probas consistirá na escoita dunha gravación
respondendo a unhas preguntas por escrito ou poderá ser avaliada durante a proba oral,
respondendo a preguntas do profesor.  
Realizarase varias probas de produción e comprensión oral e/ou de lectura por trimestre. 
No caso de facer traballos en vez de probas escritas, o alumno deberá presentar ditos
traballos de forma obrigatoria, se non os fai poderá facer unha proba escrita para superar
a materia a criterio do profesor. 

Actitude:
Valorarase a actitude e o hábito de traballo e esforzo mediante a participación do alumno
na clase, a realización regular e a calidade das actividades . Valorarase así mesmo a
actitude cívica do alumno na clase, na súa relación cos compañeiros e có profesor.

Porcentaxes:
As probas escritas e de comprensión oral supoñerán o 45% da nota da avaliación.
As probas orais supoñerán o 45% da nota da avaliación.
A actitude e observación supoñerá un 10% na nota da avaliación.

Probas extraordinarias: Setembro
Farase en setembro unha proba extraordinaria para os alumnos que non logren superar
os  obxectivos  en  xuño.  Dita  proba  consistirá  nun  exame  escrito  e  unha  proba  de
comprensión oral. Poderase facer - segundo o criterio do profesor- unha proba oral. 
A nota do exame escrito será do 60% (100% no caso de non realizar a proba oral) e a
proba oral será dun 40% do total.



Criterios de cualificación para 4º ESO

A avaliación é continua, a superación da última avaliación supoñerá aprobar o curso. 

Probas:
Faranse probas escritas ou traballos, varios por trimestre, ditas probas/traballos poderán
ser recuperadas antes da avaliación, pero neste caso a nota da proba no superará o 5. Se
os traballos se entregan fora de prazo serán avaliados pero, en función do tempo, a nota
do traballo non superará o 5. A proba estará formada por varias preguntas, avaliarase a
comprensión lectora, a corrección sintáctica e gramatical, a produción de textos sinxelos
etc... 
Faranse así mesmo probas de comprensión oral (unha ou dúas por trimestre) que poden
ser  incluídas dentro  da proba escrita.  A proba consistirá na escoita  dunha gravación
respondendo a unhas preguntas por escrito ou poderá ser avaliada durante a proba oral,
respondendo a preguntas do profesor.  
Realizarase polo menos unha proba de produción e comprensión oral e de lectura por
trimestre. Poderá realizarase un ditado por avaliación, a proba consistirá na lectura dun
texto relacionado cos contidos do trimestre, dito texto lerase tres veces, a primeira para a
comprensión  global,  a  segunda  a  modo  para  poder  copiar  e  unha  terceira  vez  para
repasar. 

Actitude:
Valorarase a actitude e o hábito de traballo e esforzo mediante a participación do alumno
na clase,  a realización regular e a calidade das actividades.  Valorarase así  mesmo a
actitude cívica do alumno na clase, na súa relación cos compañeiros e có profesor.

Porcentaxes:
As probas escritas e de comprensión oral supoñerán o 45% da nota da avaliación.
As probas orais supoñerán o 45% da nota da avaliación.
A actitude e observación supoñerá un 10% na nota da avaliación.

Probas extraordinarias: Setembro
Farase en setembro unha proba extraordinaria para os alumnos que non logren superar
os  obxectivos  en  xuño.  Dita  proba  consistirá  nun  exame  escrito  e  unha  proba  de
comprensión oral. Poderase facer - segundo o criterio do profesor- unha proba oral. 
A nota do exame escrito será do 60% (100% no caso de non realizar a proba oral) e a
proba oral e ou ditado será dun 40% do total.


