
10. CRITERIOS SOBRE A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO: ESO e BACHARELATO. 

 

ENSINANZA SECUNDARIA OBRIGATORIA  

Levarase a cabo un sistema de avaliación continua, é dicir, a cualificación final ordinaria basearase no resultado obtido polo alumno nas tres 

avaliacións asignando a cada unha delas, unha porcentaxe diferente que será a seguinte: 

 

-Primeira avaliación: 10% 

-Segunda avaliación: 20% 

-Terceira avaliación: 70% 

 

A porcentaxe se incrementa da primeira á terceira avaliación xa que, tendo en conta que tratase dunha materia de contido progresivo, os 

diferentes contidos acumularanse duhna proba á seguinte e dun trimestre ao outro sendo o terceiro aquel no que se avaliarán un maior 

número de contidos.  

 

Para o cálculo das notas terase en conta as seguintes porcentaxes: 

 

 

 



 

 

LIBRO DE LECTURA: 

O libro de lectura non será obrigatorio. Nembargantes, para potenciar a lectura extensiva por parte dos alumnos, puntuarase a maiores ata un 

5% cada evaluación, sempre e cando o alumno demostre a súa lectura a través de probas orais ou escritas que lle indicará o profesor. O nivel e 

selección de libros será supervisada polo profesor correspondente, potenciando sempre os xa existentes na biblioteca do centro. A porcentaxe 

obtida valorando a calidade e esforzo do traballo será sumada positivamente en cada avaliación. Asemade, a entrega da tarefa será valorada 

positivamente no apartado Traballo diario. A maiores, na avaliación final ordinaria se un alumno leu un libro durante o curso, engadirase un 

1.5% á cualificación final, se leu dous libros engadirase un 3% e se leu tres libros, un 5%. 

 

Comprensión e expresión oral (Listening / speaking) 

Comprensión e expresión escrita (Reading e writing)                                

 

Coñecementos lingüísticos (gramática e vocabulario) 

 

 

Traballo diario 

20%  

20% 

  

50% 

10 % 



-O alumno PROMOCIONARÁ se alcanza un 5,0 na nota final. 

 

 

-PROBAS EXTRAORDINARIAS 

As porcentaxes descritas anteriormente modificaranse nas probas extraordinarias xa  que  nestas probas non é posible organizar exercicios de 

listening , tampouco se farán probas orais e ao ser unha proba extraordinaria, non se terá en conta o traballo diario. A puntuación a outorgar 

en cada parte de dita proba extraordinaria indicarase no exame atendendo aos seguintes criterios de cualificación:  

-Comprensión escrita: 20% 

-Expresión escrita: 20% 

-Gramática e Vocabulario: 60% 

 

PUNTUALIZACIÓNS: 

• Si durante as probas escritas o alumno é sorprendido copiando o profesor considerará a proba suspensa con 0 puntos, puntuación 

que se terá en conta a todos os efectos na nota de avaliación.  

• Dado o carácter acumulativo da materia, se un alumno suspende una avaliación, pode recuperala na seguinte polo que non haberá 

recuperacións. 

• No caso de que, excepcionalmente, o profesor non poida facer o exame dalgunha das catro destrezas (listening, reading, writing, 

speaking) a porcentaxe que tiña asignada esa proba nos criterios de cualificación será aplicada a outra destreza procurando que o 

resultado sexa o máis favorable ao alumno no cálculo da nota final.  



• No caso de que un alumno no se presente á proba de Listening Comprehension, a devandita proba non se repetirá por motivos de 

tempo e organización ainda que a falta do alumno estea xustificada. Neste caso a porcentaxe asignada ao Listening se aplicará a 

outra destreza procurando que o resultado sexa o máis favorable posible ao alumno no cálculo da nota final.  

 


