
ANEXO PARA A PROGRAMACIÓN DE LINGUA GALEGA 
 

Despois da CCP que ten lugar no IES Afonso X O Sabio o 8 de marzo de 2022 e tendo en 

conta a ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación 

nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria ede 

bacharelato no sistema educativo de Galicia, engadimos este anexo para a modificación 

dos criterios de avaliación ordinaria. 

Debemos ter en conta que seguindo a dita ORDE, a avaliación do 3º trimestre está 

finalmente marcada para a semana do 6 de xuño entanto fican unhas semanas 

intermedias até a semana do 23 de xuño en que se realizaría a avaliación final ordinaria 

quedando a xestión da avaliación nese período a criterio dos diferentes departamentos 

didácticos. Elimínase así a convocatoria extraordinaria de setembro.  

Así pois, é necesaria a modificación da programación de Lingua Galega e Literatura para 

a ESO posto que en Bacharelato e FPB si segue a haber unha avaliación extraordinaria e 

por tanto mantemos os criterios e sistema de avaliación.  

Engadimos pois os puntos 15, 16 e 18 da programación modificados partindo da base 

de que o Departamento de Lingua Galega decide ofrecer a posibilidade ao alumnado de 

toda a ESO de recuperar a materia suspensa. Así pois, aquel alumno ou alumna que teña 

suspenso o último trimestre, a 6 de xuño, tería a posibilidade de realizar un exame final 

antes do 23 de xuño para superar completamente a materia.  

 

15. CRITERIOS, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN NA 
AVALIACIÓN 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

• A avaliación é continua e todo o proceso  estará integrado na actividade diaria da aula.  

• Faranse probas periódicas orais e escritas. Haberá polo menos unha proba escrita por 
avaliación, da que se terá que superar o 40% como mínimo para poderlle engadir os 

puntos do resto dos apartados. 

• A lectura dos libros é obrigatoria. O control dos libros de lectura será por medio de 

traballos, exposición oral ou probas escritas. A puntuación engadirase en cada 

avaliación.  

• O uso e dominio da lingua oral, o interese, os traballos de aula e os encomendados 



para a casa terán distinta valoración segundo o nivel. Esta engadirase en cada 

avaliación.  

• Para aprobar, haberá que obter como mínimo un 40% en cada un dos apartados. 

 

 
1º ESO E 2º ESO 
 
LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

50% Probas orais e escritas ou traballos que terán a mesma consideración dunha 

proba escirta ou oral á hora de avaliar. 

10% Traballo diario e interese. 

20% Libros de lectura (incluídos os voluntarios). 

20% Uso e corrección da oralidade diaria. 
Observacións:  

• Para aprobar haberá que sumar ao exame teórico o resto dos apartados (uso e dominio 

da lingua oral, actitude, traballo e lecturas) e haberá que obter un 40% como mínimo en 
cada un deles. 

• Os erros de presentación e  corrección ortográfica, gramatical, semántica suporán un 

desconto na cualificación de ata 1 punto . 

• Os traballos e libros de lectura voluntarios determinados polo profesorado servirán para 

ofrecer a posibilidade de incrementar a cualificación obtida ao final da avaliación. 

• Na proba que realizamos para a avaliación ordinaria de xuño, terán posibilidade de 

recuperar a materia cunha proba na que terían que obter unha nota igual ou superior a 5. 

No caso de que o docente así o considere, poderase realizar algún tipo de traballo escrito 

substituíndo a proba escrita. Poderase ter en conta algunha actividade realizada ao longo 

do mes de xuño para subir a nota do exame final.  

 
 

 OBRADOIRO DE COMUNICACIÓN ORAL 
 
40%: Exposicións orais. 

40%: Interacción verbal. 

20%: Actitude cara á materia e traballo na aula. 

 

• No caso de non superar a materia na avaliación do 3º trimestre, ofreceríase outra 
posibilidade na avaliación ordinaria de xuño que consistiría nunha exposición oral como 

as realizadas durante o curso. 

 



 

3º ESO E 4º ESO 
  

• 70% Probas orais e escritas. 

• 10% Uso e corrección da oralidade diaria. 

• 10% Libro de lectura. 

• 10% Traballo e actitude. 

 

Observacións: 

• As deficiencias respecto da corrección ortográfica e gramatical suporán un desconto na 

cualificación de ata 1,5 puntos. Por cada dúas faltas de acentuación non diacrítica 

descontaranse 0,1 puntos, mentres que o resto de faltas descontarán 0,1 puntos cada 

unha. 

• Para aprobar haberá que sumar ao exame teórico o resto dos apartados (uso e dominio 
da lingua oral, actitude, traballo e lecturas) e haberá que obter un 40% como mínimo 

en cada un deles.  

• Os traballos e libros de lectura voluntarios determinados polo profesorado servirán para 

ofrecer a posibilidade de incrementar a cualificación obtida ao final da avaliación. 

• Na proba que realizamos para a avaliación ordinaria de xuño, terán posibilidade de 
recuperar a materia cunha proba na que terían que obter unha nota igual ou superior a 

5. No caso de que o docente así o considere, poderase realizar algún tipo de traballo 

escrito substituíndo a proba escrita. Poderase ter en conta algunha actividade realizada 

ao longo do mes de xuño para subir a nota do exame final.  

 

 

1º E 2º BACHARELATO 
 

80% Probas orais e escritas. 

10% Libro de lectura. 

10% Uso e corrección da oralidade diaria e traballo. 

Observacións:  

• Para aprobar, haberá que obter como mínimo un 40% en cada un dos apartados. 

• As deficiencias respecto da corrección ortográfica e gramatical suporán un desconto na 

cualificación de ata 2 puntos. Por cada dúas faltas de acentuación non diacrítica 

descontaranse 0,1 puntos, mentres que o resto de faltas descontarán 0,1 puntos cada 

unha. 



• Os traballos e libros de lectura  voluntarios determinados polo profesorado servirán para 

ofrecer a posibilidade de incrementar a cualificación obtida ao final da avaliación. 

• Na avaliación extraordinaria de xuño, o alumnado de 1º de bacharelato deberá superar 

un único exame valorado sobre 10 puntos que incluirá unha sección relativa a unha das 

lecturas obrigatorias realizadas ese curso escollida polo alumnado.  
• No caso do alumnado de 2º de bach a avaliación extraordinaria de xuño, a proba será 

un exame sobre a materia dada no curso sen incluír pregunta sobre libro de lectura. 
 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA MATERIA DE COMENTARIO DE TEXTOS 

40% :Elaboración de comentarios de textos guiados. 
40%: Elaboración escrita de textos de diversos tipos.  

20% : Traballo de aula  actitude cara á materia.  

 

 
 

16. ACTIVIDADES PARA A RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS E 
DISPOSICIÓN NAS SEMANAS PREVIAS Á PROBA ORDINARIA DE XUÑO 

 
PLAN E ACTIVIDADES PARA A RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

 

O profesorado que imparta clase en cada curso levará a cabo as medidas de reforzo oportunas 

para que aqueles alumnos ou alumnas que non acadasen unha avaliación positiva na materia a 

poidan alcanzar na seguinte avaliación.  

Contémplase a posibilidade de que o alumno ou alumna recupere a avaliación pendente no 
trimestre seguinte cunha proba específica ou ben a fin de curso nun exame  no que se incluirán 

cuestións relativas aos contidos que ten sen superar.  Esta proba poderá valer para que se 

presente aquel alumnado que queira mellorar a súa cualificación final.  

Téndomos en conta a nova resolución do 17 de xuño de 2021 pola que se ditan instrucións para 

o desenvolvemento do novo curso e seguindo como referencia o novo calendario escolar 21-22,  
e a ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 

ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no 

sistema educativo de Galicia, o día 6 de xuño de 2022 será a data da 3ª avaliación, téndomos 

posteriormente un par de semanas de preparación para o alumnado que non supere a materia 

nesa fase ordinaria. 

Esta proba ordinaria de finais de xuño vén a supoñer a última oportunidade durante dito curso 

lectivo para superar a materia.  



Así pois, debemos ter en conta que na mesma aula convivirá alumnado xa aprobado e alumnado 

coa finalidade de recuperar a materia polo que se procurará dar atención a ambos os grupos. 

Para quen xa teña aprobada a materia, realizaranse accións dirixidas principalmente ao 

desenvolvemento comprensivo e expresivo na nosa lingua no que percibimos un certo déficit 

individual e social.  

Para estas tarefas, obradoiros e accións poñerémonos de acordo previamente no Departamento 

e, incluso, trataremos a posibilidade de agrupar alumnado aprobado de diversos grupos para 

traballar de maneira conxunta e tirar proveito destas últimas semanas de curso sen a finalidade 

da proba obxectiva. De non ser así, desenvolveremos actividades de enfoque individual no que 

a figura do profesorado sexa precisa para a resolución de dúbidas e correccións. Con este 

alumnado aprobado, pensándomos tamén en favorecer a convivencia na aula e a motivación 

despois de xa teren recibido unhas cualificacións positivas, decidimos crear un banco de traballos 

e actividades específicos para a suba de nota até un máximo de 1 punto a respecto da 3ª 
avaliación. 

De igual modo, para o alumnado coa materia aínda suspensa, focaremos o obxecto de mellora 

en base aos resultados con actividades prácticas e tamén levaremos a cabo algún práctico de 

exame para traballarmos as tensións dadas neste tipo de probas finais. Conxugamos entón 

actividades de reforzo e ampliación atendendo a todo o alumnado presente.  

18. RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

O cambio de calendario marcado pola dita Orde do 25 de xaneiro de 2022 tamén afecta 

lixeiramente á avaliación das materias pendentes. Os criterios e procedementos seguirán a ser 

o mesmo, mais a eliminación da proba extraordinaria de setembro levou á CCP a decidir 

presentar para o alumnado unha última oportunidade de recuperación, antes da avaliación 
ordinaria do 6 de xuño. Así pois, as persoas que teñan unha materia pendentes, realizarán un 

exame parcial en xaneiro e outro en abril. No caso de non lograr un resultado positivo, seguen 

tendo unha proba final de recuperación no mes de maio. E finalmente, de seguir persistindo o 

suspenso, o profesorado ofrecerá unha última posibilidade a través dunha única proba escrita 

que terá que realizarse antes desa avaliación ordinaria. 


