
CUALIFICACIÓN: FRANCÉS LINGUA EXTRANXEIRA

Criterios de cualificación para 1º ESO

A avaliación é continua, a superación da última avaliación supoñerá aproba-lo 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 consistirá 

de varias preguntas, entre 8 e 10, avaliarase a comprensión lectora, gramática, 

producción de textos sinxelos... 

Faranse asi mesmo probas de comprensión oral (unha ou dúas por trimestre) que poden 

ser incluidas 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.

Atitude:

Valorarase a atitude e o hábito de traballo e esforzo mediante a participación do alumno 

na clase, a realización regular e a calidade das actividades . Valorarase asi mesmo a 

actitude cívica do alumno na clase, na súa relación cos compañeiros e có profesor.

Porcentaxes:

A proba escrita e de comprensión oral supoñerá o 60% da nota da avaliación.

A proba oral supoñerá o 40% da nota da avaliación.

A atitude poderá influir ata un 10% na nota da avaliación.

Probas extraordinarias: Setembro

Farase en setembro unha proba extraordinaria para os alumnos que non logren supera-

los 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 realiza-la proba oral) e a 

proba oral será dun 40% do total.
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Criterios de cualificación para 2º ESO

A avaliación é continua, a superación da última avaliación supoñerá aproba-lo 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 consistirá 

de varias preguntas, entre 8 e 10, avaliarase a comprensión lectora, gramática, 

producción de textos sinxelos... 

Faranse asi mesmo probas de comprensión oral (unha ou dúas por trimestre) que poden 

ser incluidas 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.

Atitude:

Valorarase a atitude e o hábito de traballo e esforzo mediante a participación do alumno 

na clase, a realización regular e a calidade das actividades . Valorarase asi mesmo a 

actitude cívica do alumno na clase, na súa relación cos compañeiros e có profesor.

Porcentaxes:

A proba escrita e de comprensión oral supoñerá o 70% da nota da avaliación.

A proba oral supoñerá o 30% da nota da avaliación.

A atitude poderá influir ata un 10% na nota da avaliación.

Probas extraordinarias: Setembro

Farase en setembro unha proba extraordinaria para os alumnos que non logren supera-

los 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 70% (100% no caso de non realiza-la proba oral) e a 

proba oral será dun 30% do total.
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Criterios de cualificación para 3º ESO

A avaliación é continua, a superación da última avaliación supoñerá aproba-lo 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 consistirá 

de varias preguntas, entre 8 e 10, avaliarase a comprensión lectora, gramática, 

producción de textos sinxelos... 

Faranse asi mesmo probas de comprensión oral (unha ou dúas por trimestre) que poden 

ser incluidas 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.

Atitude:

Valorarase a atitude e o hábito de traballo e esforzo mediante a participación do alumno 

na clase, a realización regular e a calidade das actividades . Valorarase asi mesmo a 

actitude cívica do alumno na clase, na súa relación cos compañeiros e có profesor.

Porcentaxes:

A proba escrita e de comprensión oral supoñerá o 70% da nota da avaliación.

A proba oral supoñerá o 30% da nota da avaliación.

A atitude poderá influir ata un 10% na nota da avaliación.

Probas extraordinarias: Setembro

Farase en setembro unha proba extraordinaria para os alumnos que non logren supera-

los 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 70% (100% no caso de non realiza-la proba oral) e a 

proba oral será dun 30% do total.
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Criterios de cualificación para 4º ESO

A avaliación é continua, a superación da última avaliación supoñerá aproba-lo 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 consistirá 

de varias preguntas, entre 8 e 10, avaliarase a comprensión lectora, gramática, 

producción de textos sinxelos... 

Faranse asi mesmo probas de comprensión oral (unha ou dúas por trimestre) que poden 

ser incluidas 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.

Realizarase un dictado por avaliación, a proba consisitirá na lectura dun texto relacionado 

cos contenidos do trimestre, dito texto lerase tres veces, a primeria para a comprensión 

global, a segunda a modo para poder compiar e unha terceira vez para repasar. 

Atitude:

Valorarase a atitude e o hábito de traballo e esforzo mediante a participación do alumno 

na clase, a realización regular e a calidade das actividades. Valorarase asi mesmo a 

actitude cívica do alumno na clase, na súa relación cos compañeiros e có profesor.

Porcentaxes:

A proba escrita e de comprensión oral supoñerá o 70% da nota da avaliación.

A proba oral supoñerá o 20% da nota da avaliación.

O dictado supoñerá o 10 % da nota da avaliación.

A atitude poderá influir ata un  10% na nota da avaliación.

Probas extraordinarias: Setembro

Farase en setembro unha proba extraordinaria para os alumnos que non logren supera-

los 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 70% (100% no caso de non realiza-la proba oral) e a 
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proba oral e ou dictado será dun 30% do total.
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN – FRANCÉS LINGUA EXTRANXEIRA

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 1º E.S.O.

Mínimos esixibles para supera-lo curso tanto en xuño como en setembro:

Comunicativos:

Saudar e despedirse.

Contar ata 60.

Preguntar e dicir unha dirección. Dicir onde vive.

Preguntar e dici-la idade e o día do seu aniversario.

Falar dos animais de compañía.

Preguntar a un amigo que ten no seu estuche.

Expresa-la posesión.

Da-la opinión sobre as materias de clase.

Dici-lo seu horario, dici-la hora.

Expresa-los seus gustos. Falar do tempo libre.

Dicir a onde vas ( na cidade).

Presentar á familia e a outras persoas. Identificar.

Describi-la personalidade de alguén.

Describir físicamente a persoas.

Describir unha casa e a súa propia habitación. Situar no espazo.

Pedir e ofrecer algo de beber.

Falar da comida, pedir comida.

Empregar fórmulas de cortesía.

Dicir o que vai comprar ( produtos, cantidades).

Pedir e dar prezos.

Gramaticais:

Artigo determinado e indeterminado.
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Verbos en -er, presente de indicativo ( regulares)

Verbos aller, faire, vouloir, boire, prendre, durmir e lire en presente ( 2 primeiras persoas)

Être e Avoir, presente de indicativo.

Imperativo ( vous)

Condicional de politesse ( je voudrais )

Futur proche.

On = nous

Interrogación: directa, qu'est-ce que ...?, combien ...? comment...?

Negación ( ne pas)

Articulo contracto au

Adxectivo posesivo: mon, ma, mes / ton ,ta, tes / son, sa, ses

Adxectivos cualificativos: xénero e número

Preposicións de lugar.

il y a / il n'y a pas de / d'

Adxectivos de cor ( xénero)

Artigo partitivo

Vocabulario básico:

Os números ata 100, os meses do ano, as estacións, animais de compañía, material 

escolar, materias escolares, adxectivos cualificativos para expresar unha opinión, os días 

da semana, o tempo libre, os lugares para reunirse, a familia, adxectivos para describi-lo 

físico e a personalidade, a casa, a habitación, as cores, os alimentos, as catro comidas, 

cantidades.

Fonéticos:

“ch”, “gue”, “j”, [e], [E], [R], [y] e [u]

Entonación das frases interrogativas.
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN 2º E.S.O.

Mínimos esixibles para supera-lo curso tanto en xuño como en setembro:

Comunicativos:

Organizar unha cita: Propoñer saídas, aceptar unha invitación.

Pedir e indicar unha dirección.

Utilizar fórmulas de cortesía.

O cine: xéneros, invitar alguén ao cine, aceptar ou rexeitar unha invitación.

Nomea-las diferentes partes do corpo.

Falar do seu estado físico.

A saúde: interesarse pola saúde de alguén, queixarse.

A forma física: Dicir que é bo e que é malo para a saúde.

Expresar acordo e desconformidade.

Dar consellos.

Falar do deporte.

A roupa: nomear pezas de roupa, falar da roupa preferida, describi-la roupa.

Falar das diferentes formas de vestirse. Falar do aspecto, dar e pedir opinión sobre a 

roupa.

Pedir e dar prezos. 

Contar ata mil.

Falar da vida cotiá. Contar un día de alguén.

Expresar opinións sobre os adolescentes.

Falar das tarefas domésticas.

Facer unha carta básica.

O diñeiro de peto e pequenas tarefas para gañalo.

A festa: Explicar como preparar unha festa, falar dos agasallos.

Os medios de transporte: nomealos e dicir que medios utilizan.

As vacacións: lugares, datas, duración, describir unha viaxe: día, lugar e hora de 

chegada.

Da-las grazas.

Gramaticais:

Verbos en -er e verbos do terceiro grupo (regulares). Presente de indicativo (todas as 
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persoas).

Imperativo afirmativo e negativo.

Verbo mettre.

Verbos pronominais (afirmativa e negativa). Presente de indicativo.

Passé composé con avoir e con être. O participio de pasado.

A negación ( ne ... rien, ne ... plus, ne ... jamais).

O plural dos nomes.

Adxectivos de cor, xénero e número.

C'était + adjectif.

O lugar do adxectivo na frase.

Vocabulario:

Os diferentes xéneros do cine.

Adxectivos cualificativos para expresar unha opinión.

As partes do corpo.

Os deportes.

Expresións que indican estados físicos.

A roupa.

Adxectivos de cor.

Adxectivos para describir vestidos e formas de vestirse.

Actividades cotiás, tarefas domésticas.

As compras dos mozos. Pequenos traballos.

Medios de transporte. 

Adxectivos cualificativos para describir a unha persoa.

Fonéticos.

Discriminación dos sons nasais.

Discriminación de "un" - "une" 

Discriminación de "eu" -"eur" 

Terminación -tion

[R] [v] [z] e “ch”
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN  3º E.S.O.

Mínimos esixibles para supera-lo curso tanto en xuño como en setembro:

Comunicativos:

Presentarse e falar dun mesmo.

Describirse e describir a outras persoas.

Falar das actividades cotiás.

Expresa-los seus gustos.

Comunicar en clase.

Conta-las vacacións.

Describi-la súa personalidade e a personalidade dun camarada.

Falar de oficios e profesións.

Aconsellar, suxerir actividades de tempo libre.

Discutir sobre deportes.

Expresa-la súa opinión.

Expresa-los seus gustos musicais.

Falar do seu grupo preferido.

Da-la súa opinión.

Explicar proxectos persoais.

Describi-la súa casa e comparala con outras.

Falar na comida.

Pedir e describir obxectos.

Expresar desexos.

Describi-la súa cidade.

Orientarse nun plano e indicar un itinerario.

Describir xestos ecolóxicos.

Presentar á súa familia.

Describir e contar en pasado.

Explica-las súas relacións cos seus pais.

Dar ordes.

Falar da televisión. 

Expresa-la probabilidade.
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Gramaticais:

O presente de indicativo.

Verbos pronominais.

A frase interrogativa.

Passé composé.

Adxectivos cualificativos ( xénero e número)

Adverbios de cantidade ( un peu, assez, plutôt, très e vraiment).

Il faut + infinitivo.

Os pronomes persoais de COD e COI.

Faire du /de la / de l'

Adxectivos posesivos.

O futuro.

Comparativo e superlativo.

Artigos partitivos.

Pronome en.

Pronomes posesivos.

il y a peu / beaucoup / trop de Il

n'y a pas assez de...

a + nom de magasin

Chez le...

il y a un /une /des,  il n'y a pas de...

Preposicións e adverbios de lugar.

Imperativo afirmativo e negativo

On a besoin de/ d'

Toujours, quelquefois e jamais.

Pronome qui

O imperfecto

Imperativo + moi/toi

J'ai le droit / je n'ai pas le droit de...

Vocabulario básico:

Actividades cotiáns, a división do día, os números, adxectivos para describir físicamente 
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ás persoas, o tempo libre, adxectivos para describi-lo carácter, oficios e profesións, 

deportes, música ( xéneros e instrumentos), adxectivos cualificativos para da-la opinión, a 

festa, a casa: habitacións e mobles, a alimentación, describir obxectos: cor, forma e 

tamaño, o colexio / instituto: locais, instalacións, materias, a cidade: edificios e tendas, a 

contorna, a familia, actividades dos mozos, os programas de televisión.

Fonética:

Trazos característicos do francés.

Sons: [v] , “an”, “in”, “on”,  [R], [e], [E] e “ch”
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN  4º E.S.O.

Mínimos esixibles para supera-lo curso tanto en xuño como en setembro:

Comunicativos:

Expresar desexos e sentimentos.

Facer suxestións.

Pedir cousas con educación.

Orientarse nun plano.

Dicir o que é bo e malo para a saúde.

Nomear países e nacionalidades.

Expresar frecuencia e duración.

Organizar citas.

Presentar compañeiros.

Tutear e tratar de vostede. 

Falar en pasado. Describir diferentes estilos de vestir.

Comprar roupa. 

Indicar obxectos.

Expresar e xustifica-la súa opinión.

Nomea-las partes do corpo.

Falar sobre as vacacións.

Describir unha paisaxe.

Formular hipótese.

Comprender definicións.

Nomea-los diferentes tipos de libros ( literatura).

Falar de Internet.

Expresa-la probabilidade e a certitude.

Contar cousas que outro dixo.

Expresar gustos e preferencias sobre a roupa.

Falar do estado físico.

Dar consellos para estar en forma.

Gramaticais
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Adverbios de frecuencia.

il y a / depuis.

Pronomes persoais tónicos.

Vous  tu.

Passé composé et imparfait.

Avoir mal à ...

Tu devrais, tu ferais mieux de ... + inf.

A négation ( ne ... pas, ne ... plus, ne ...rien, ne ... jamais)

Aller chez ... + medecin

Adxectivos e pronomes interrogativos e demostrativos.

Discurso indirecto.

Futur proche, présent continu et passé recent.

Pronome on.

Lugar dos pronomes persoais de COD e COI.

O futuro. A hipótese ( se + présent + futur)

Esperer que + indicativo.

O condicional: desexos, suxestións e fórmulas de cortesía.

Vocabulario básico:

Paises e nacionalidades da Unión Europea. Actividades de tempo libre.

O corpo humano. Enfermidades. Deportes. Roupa e accesorios. Internet. A lectura.

Adxectivos para da-la opinión sobre un libro. A vida no século XXI. As vacacións ( lugares 

e actividades). Paisaxes.

Fonética:

Trazos característicos do francés.

[R], [v], [E], [e], Sons nasais  e terminación '-tion', [z], [s], [wa], “e” mudo , “e” aberto , “e” 

pechado, [oeR].
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