
Avaliación e sistemas de cualificación

1º ESO

Instrumentos de avaliación
Os seguintes instrumentos de avaliación serán comúns aos catro cursos de ESO.Para a avaliación do
alumno  teranse  en  conta,  ademais  dos  coñecementos,  o  traballo  diario  en  clase  e  a  actitude
(asistencia, puntualidade, atención...). Todo iso valorarase a través de

 Control do traballo de clase
 Revisión do caderno de traballo ou dos exercicios que se lle propoñan para facer individual-

mente ou en equipo (contido, expresión, caligrafía, ortografía, presentación...)
 Comprobación, por medio de probas específicas, dos coñecementos adquiridos sobre os di-

versos aspectos da lingua e a literatura. É importante que o alumno mostre un equilibrio no
dominio suficiente tanto en Lingua como en Literatura

 Verificación, mediante proba escrita, oral ou traballo, da lectura das obras propostas, obriga-
torias e voluntarias (valorarase neste apartado non só a lectura daquelas senón o grao de com-
prensión).

Sistemas de cualificación.
En cada un dos apartados anteriores o alumno terá que demostrar un nivel suficiente para

obter o aprobado. Valorarase cada apartado do seguinte modo:
* 30% corresponderá á actitude, interese e traballo na clase (resumes, esquemas, redaccións,
exercicios, libreta de traballo diario, etc.). Deste 30%, un 15% corresponderá á libreta de tra-
ballo.
* 20% ás obras de lectura (cuxa avaliación cómpre aprobar)
* 50% para as probas específicas que valoran os coñecementos tanto de lingua como de lite-
ratura, insistindo en que o alumno debe mostrar un dominio equilibrado en ambas materias.
Nos exercicios escritos farase especial fincapé na expresión e na ortografía. Consideramos

que os dous primeiros cursos de ESO son de aprendizaxe e de dominio da ortografía en todas as súas
facetas (ortografía das palabras, acentuación e puntuación), de modo que ao final da etapa –en cuarto
de ESO- sexa posible que o alumno alcance a corrección escrita. 
Por iso, nas probas escritas poderán penalizarse con ata 0,25 puntos as faltas de ortografía que se co-
metan en palabras de uso habitual o naquelas que se traballaron en clase dun modo específico. O
máximo de puntos que se descontará será de 2.

Para obter o aprobado cómpre superar todos os apartados mencionados arriba, sendo necesa-
rio para facer a media que as cualificacións das probas non sexan inferiores a 3.

Faranse ao final de curso probas de recuperación a aqueles alumnos que teñan polo menos
unha avaliación aprobada.

*A aqueles alumnos que copien en traballos ou probas escritas, estes lles serán anulados e  suspen-
derán a avaliación correspondente con independencia das notas obtidas na mesma.



Avaliación e sistemas de cualificación

2º de ESO

Instrumentos de avaliación
Os seguintes instrumentos de avaliación serán comúns aos catro cursos de ESO.Para a avaliación do
alumno  teranse  en  conta,  ademais  dos  coñecementos,  o  traballo  diario  en  clase  e  a  actitude
(asistencia, puntualidade, atención...). Todo iso valorarase a través de

 Control do traballo de clase
 Revisión do caderno de traballo ou dos exercicios que se lle propoñan para facer individual-

mente ou en equipo (contido, expresión, caligrafía, ortografía, presentación...)
 Comprobación, por medio de probas específicas, dos coñecementos adquiridos sobre os di-

versos aspectos da lingua e a literatura. É importante que o alumno mostre un equilibrio no
dominio suficiente tanto en Lingua como en Literatura

 Verificación, mediante proba escrita, oral ou traballo, da lectura das obras propostas, obriga-
torias e voluntarias (valorarase neste apartado non só a lectura daquelas senon o grao de com-
prensión).

Sistemas de cualificación.
En cada un dos apartados anteriores o alumno terá que demostrar un nivel suficiente para

obter o aprobado. Valorarase cada apartado do seguinte modo:
* 20% corresponderá á actitude, interese, traballo na clase e traballo voluntario (Dossier de
traballo) 
* 30% ás obras de lectura (cuxa avaliación cómpre aprobar)
* 50% para as probas específicas que valoran os coñecementos tanto de lingua como de lite-
ratura, insistindo en que o alumno debe mostrar un dominio equilibrado en ambas materias.
Nos exercicios escritos farase especial fincapé na expresión e na ortografía. Consideramos

que os dous primeiros cursos de ESO son de aprendizaxe e de dominio da ortografía en todas as súas
facetas (ortografía das palabras, acentuación e puntuación), de modo que ao final da etapa –en cuarto
de ESO- sexa posible que o alumno alcance a corrección escrita. 
Por iso, nas probas escritas poderán penalizarse con ata 0,25 puntos as faltas de ortografía que se co-
metan en palabras de uso habitual o naquelas que se traballaron en clase dun modo específico. O
máximo de puntos que se descontará será de 2.

Para obter o aprobado cómpre superar todos os apartados mencionados arriba, sendo necesa-
rio para facer a media que as cualificacións das probas non sexan inferiores a 3.

Aínda que o criterio xeral deste departamento en canto a recuperacións consiste en que se fa-
rán ao final de curso probas de recuperación a aqueles alumnos que teñan polo menos unha avalia-
ción aprobada, os profesores deste curso poden optar por outro procedemento: faranse probas de re-
cuperación ao inicio do segundo trimestre e no último trimestre a aqueles estudantes que teñan aca-
dado unha nota inferior a 5 na 1ª e na 2ª av., e no caso de non superar a proba, terán unha nova opor-
tunidade en xuño; os estudantes que teñan a última av. suspensa tamén terán dúas oportunidades ao
final de curso.

*A aqueles alumnos que copien en traballos ou probas escritas, estes lles serán anulados e  suspen-
derán a avaliación correspondente con independencia das notas obtidas na mesma.



Avaliación e sistemas de cualificación

2º ESO PEMAR

Instrumentos de avaliación.
Para a avaliación do alumno teranse en conta, ademais dos coñecementos, o traballo diario en clase e
a actitude (asistencia, puntualidade, atención...). Todo iso valorarase a través de:

- Control do traballo de clase
- Revisión  do  caderno  de  traballo  ou  dos  exercicios  que  se  lle  propoñan  para  facer

individualmente ou en equipo (contido, expresión, caligrafía, ortografía, presentación...)
- Comprobación,  por  medio  de  probas  específicas,  dos  coñecementos  adquiridos  sobre  os

diversos aspectos da lingua e a literatura. É importante que o alumno mostre un equilibrio no
dominio suficiente tanto en Lingua como en Literatura

-  Verificación,  mediante  proba  escrita,  oral  ou  traballo,  da  lectura  das  obras  propostas,
obrigatorias e voluntarias (valorarase neste apartado non só a lectura daquelas senon o grao
de comprensión).

Sistemas de cualificación.
En cada un dos apartados anteriores o alumno terá que demostrar un nivel suficiente para

obter o aprobado. Valorarase cada apartado do seguinte modo:
*  30% corresponderá á actitude, interese e traballo na clase (resumes, esquemas, resumes,

exercicios, libreta de traballo diario, etc.). Deste 30%, un 15% corresponderá á libreta de traballo.
*  20% ás obras de lectura (cuxa avaliación cómpre aprobar).
*  50% para as probas específicas que valoran os coñecementos tanto de lingua como de

literatura, insistindo en que o alumno debe mostrar un dominio equilibrado en ambas materias.
Nos exercicios escritos farase especial fincapé na expresión e na ortografía. Consideramos

que os dous primeiros cursos de ESO son de aprendizaxe e de dominio da ortografía en todas as súas
facetas (ortografía das palabras, acentuación e puntuación), de modo que ao final da etapa –en cuarto
de ESO- sexa posible que o alumno alcance a corrección escrita.

Por iso, nos dous primeiros cursos de ESO, nas probas escritas,  poderán penalizarse con ata
0,25 puntos as faltas de ortografía que se cometan en palabras de uso habitual o naquelas que se
traballaron en clase dun modo específico. O máximo de puntos que se descontará será de 2.

Para  obter  o  aprobado  se  deberá  superar  todos  os  apartados  mencionados  arriba,  sendo
necesario para facer a media que as cualificacións das probas non sexan inferiores a 3.

Faranse ao final de curso probas de recuperación a aqueles alumnos que teñan polo menos
unha avaliación aprobada.
O alumno debe acadar, entre todos os datos mencionados, a nota dun cinco para superar cada 
unha das materias que integran o ámbito.

*A  aqueles  alumnos  que  copien  en  traballos  ou  probas  escritas,  estes  lles  serán  anulados  e
suspenderán a avaliación correspondente con independencia das notas obtidas na mesma.



Avaliación e sistemas de cualificación

2º ESO ORATORIA

Instrumentos de avaliación.

1. Tarefas  escritas e orais feitas na clase. A maioría serán traballos de grupo. As escritas
serán recollidas ao termo da clase ou na sesión que corresponda cando a tarefa se prolongue durante
máis  de  unha semana  (por  exemplo,  buscas  de  información,  preparación  de  guións...).  As  orais
farémolas entre todos durante a hora de clase, aínda que se anotarán os logros individuais de cada
alumno.

2.  Tarefas individuais orais que conten cun tempo de preparación previa  (discursos). Para
preparalas tamén poderán traballar en parellas ou pequenos grupos, aínda que logo será preciso que
cada un  pronuncie o seu discurso de forma individual. As presentacións orais faranse durante a
clase.  Serán  escoitadas  e  avaliadas  polos  compañeiros  e  o  profesor,  aínda  que  a  cualificación
numérica lle corresponderá exclusivamente ao docente. 

3. Aproveitamento da hora de clase, actitude de interese e respecto cara a materia e cara aos
demais compañeiros, colaboración nos traballos de grupo e presentación e limpeza do caderno e dos
traballos.

Non  haberá  proba  (exame)  de  avaliación  escrita,  senón  que  se  seguirá  un  proceso  de
avaliación continua do traballo realizado durante a avaliación.

Sistema de cualificación
1. As tarefas individuais e grupais computarán o 80% da nota final

Cada unha das tarefas ás que se refiren os apartados 1 e 2 poderán ser avaliadas mediante un sistema
de rúbricas, utilizando uns indicadores (catro niveis de logro):

 Nivel 1  O alumno ten moitas dificultades para realizar a tarefa e consegue resultados moi
pobres e moi insatisfactorios.

 Nivel 2  O alumno realiza a tarefa de forma parcial, con resultados pobres e sen completar
todos as partes dos exercicios. Necesita axuda do profesor.

 Nivel  3  O  alumno  completa  a  tarefa  con  resultados  satisfactorios,  cometendo  erros
ocasionais e precisando certa axuda do profesor para perfeccionala.

 Nivel  4  O  alumno  realiza  de  forma  correcta  a  tarefa  completa  de  forma  totalmente
autónoma.

Para  as  tarefas  máis  complexas  de  presentación  oral  (discursos  e  debates)  pode empregarse  un
sistema de avaliación  máis  específico,  atendendo a  diferentes  aspectos  relacionados  coa  materia
(pronunciación, ton, postura, contido, secuenciación, estrutura, formato, tema, busca de información,
apoio audiovisual, estilo...)

2. O traballo, actitude e interese  computará un 20% na nota final.

Farase unha soa recuperación ao final do curso.
Os  alumnos  que  non  consigan  aprobar  a  materia  en  xuño  e  necesiten  presentarse  á

convocatoria de setembro realizarán na  convocatoria extraordinaria unha exposición oral dun tema
de actualidade escollido polo propio alumno.

*A  aqueles  alumnos  que  copien  en  traballos  ou  probas  escritas,  estes  lles  serán  anulados  e
suspenderán a avaliación correspondente con independencia das notas obtidas nela.



Avaliación e sistemas de cualificación

3º ESO

Instrumentos de avaliación.
Para a avaliación do alumno teranse en conta, ademais dos coñecementos, o traballo diario en

clase e a actitude (asistencia, puntualidade, atención...). Todo iso valorarase a través de:
Control do traballo de clase
- Revisión  do  caderno  de  traballo  ou  dos  exercicios  que  se  lle  propoñan  para  facer

individualmente ou en equipo (contido, expresión, caligrafía, ortografía, presentación...)
- Comprobación,  por  medio  de  probas  específicas,  dos  coñecementos  adquiridos  sobre  os

diversos aspectos da lingua e a literatura. É importante que o alumno mostre un equilibrio no
dominio suficiente tanto en Lingua como en Literatura

Verificación, mediante proba escrita, oral ou traballo, da lectura das obras propostas, obrigatorias
e voluntarias (valorarase neste apartado non só a lectura daquelas senón o grao de comprensión).

Sistemas de Avaliación. 
En cada un dos apartados anteriores o alumno terá que demostrar un nivel suficiente para

obter o aprobado. Valorarase cada apartado do seguinte modo:
* 10% corresponderá á actitude, interese, traballo na clase e traballo voluntario (Dossier de
traballo).
* 30% ás obras de lectura.
*  60% para as probas específicas que valoran os coñecementos tanto de lingua como de
literatura,  insistindo  en  que  o  alumno  debe  mostrar  un  dominio  equilibrado  en  ambas
materias.
Nos exercicios escritos farase especial fincapé na expresión e na ortografía. Consideramos

que os dous primeiros cursos de ESO son de aprendizaxe e de dominio da ortografía en todas as súas
facetas (ortografía das palabras, acentuación e puntuación), de modo que ao final da etapa –en cuarto
de ESO- sexa posible que o alumno alcance a corrección escrita. Por iso, nos dous primeiros cursos
de ESO, nas probas escritas,  poderán penalizarse con ata 0,25 puntos as faltas de ortografía que se
cometan en palabras de uso habitual o naquelas que se traballaron en clase dun modo específico. O
máximo de puntos que se descontará será de 3.

Para  obter  o  aprobado  se  deberá  superar  todos  os  apartados  mencionados  arriba,  sendo
necesario para facer a media que as cualificacións das probas non sexan inferiores a 3.

Aínda que o criterio xeral deste departamento en canto a recuperacións consiste en que se fa-
rán ao final de curso probas de recuperación a aqueles alumnos que teñan polo menos unha avalia-
ción aprobada, os profesores deste curso poden optar por outro procedemento: faranse probas de re-
cuperación ao inicio do segundo trimestre e no último trimestre a aqueles estudantes que teñan aca-
dado unha nota inferior a 5 na 1ª e na 2ª av., e no caso de non superar a proba, terán unha nova opor-
tunidade en xuño; os estudantes que teñan a última av. suspensa tamén terán dúas oportunidades ao
final de curso.

*A  aqueles  alumnos  que  copien  en  traballos  ou  probas  escritas,  estes  lles  serán  anulados  e
suspenderán a avaliación correspondente con independencia das notas obtidas na mesma.



Avaliación e sistemas de cualificación

4º ESO.

Instrumentos de avaliación .
Para a avaliación do alumno teranse en conta, ademais dos coñecementos, o traballo diario en

clase e a actitude (asistencia, puntualidade, atención...). Todo iso valorarase a través de:
- Control do traballo de clase.
- Revisión  do  caderno  de  traballo  ou  dos  exercicios  que  se  lle  propoñan  para  facer

individualmente ou en equipo (contido, expresión, caligrafía, ortografía, presentación...)
- Comprobación,  por  medio  de  probas  específicas,  dos  coñecementos  adquiridos  sobre  os

diversos aspectos da lingua e a literatura. É importante que o alumno mostre un equilibrio no
dominio suficiente tanto en Lingua como en Literatura.

- Verificación,  mediante  proba  escrita,  oral  ou  traballo,  da  lectura  das  obras  propostas,
obrigatorias e voluntarias (valorarase neste apartado non só a lectura daquelas senón o grao
de comprensión).

Sistemas de cualificación.
En cada un dos apartados anteriores o alumno terá que demostrar un nivel suficiente para

obter o aprobado. Valorarase cada apartado do seguinte modo:
* 15% corresponderá á actitude, interese e traballo na clase (resumes, esquemas, redaccións,
exercicios, libreta de traballo diario, etc.).
* 15% ás obras de lectura (cuxa avaliación compre aprobar)
* 70% para as probas específicas que valoran os coñecementos tanto de lingua como de lite-
ratura, insistindo en que o alumno debe mostrar un dominio equilibrado en ambas materias.
Nos exercicios escritos farase especial fincapé na expresión e na ortografía. Consideramos

que a ESO son de aprendizaxe e de dominio da ortografía en todas as súas facetas (ortografía das pa-
labras, acentuación e puntuación), de modo que ao final da etapa –en cuarto de ESO- sexa posible
que o alumno alcance a corrección escrita. Por iso, nas probas escritas, poderán penalizarse con ata
0,25 puntos as faltas de ortografía que se cometan en palabras de uso habitual o naquelas que se tra-
ballaron en clase dun modo específico. O máximo de puntos que se descontará será de 3.

Para obter o aprobado se deberá superar todos os apartados mencionados arriba, sendo nece-
sario para facer a media que as cualificacións das probas non sexan inferiores a 3.

Faranse ao final de curso probas de recuperación a aqueles alumnos que teñan polo menos
unha avaliación aprobada.

*A aqueles alumnos que copien en traballos ou probas escritas, estes lles serán anulados e  suspen-
derán a avaliación correspondente con independencia das notas obtidas na mesma.



Avaliación e sistemas de cualificación

1º Bacharelato.

Instrumentos de Avaliación.
Teranse en conta os  seguintes elementos para avaliar aos  alumnos:

a) Actitude, interese e traballo demostrado.
b) probas escritas sobre os contidos conceptuais de Lingua e Literatura
c) realización  de  traballos  encomendados  polo  profesor  asi  como entrega  de  exercicios,

redaccións, comentarios, etc.
d) lecturas obrigatorias das obras propostas

Nos traballos escritos teranse en conta no só os contidos senón tamén a presentación, a
expresión e a ortografía en todos os seus aspectos  (ortografía da palabra, acentuación e puntuación).

Unha expresión correcta considérase, neste nivel de ensinanza, un mínimo esixible. Iso
supón que cometer faltas de ortografía moi graves ou en exceso pode ocasionar un  non apto nun
exame (considéranse faltas graves as que non son propias dun vocabulario básico e que constitúen
obxecto de estudo en Primaria e Secundaria –por exemplo: tuvo/tubo, ha/a, habría/abría, llendo  por
yendo...).

Sistemas de cualificación.
*  10% corresponderá á actitude, interese e traballo na clase (exercicios, entrega de redac-

cións, comentarios, resumes, esquemas, recopilación axeitada de todo o material entregado polo pro-
fesor, etc.)"

* 10%  as lecturas e traballos encomendados polo profesor (cuxa avaliación compre aprobar).
* 80% para as probas específicas, nas que o alumno deberá mostrar os seus coñecementos so-

bre as materias de Lingua e Literatura. 
Poderase  penalizar  con  ata  un  máximo  de  3 puntos  a  falta  de  coherencia,  cohesión,

ausencia de acentuación, mala presentación, etc. Rebaixarase, así mesmo, con 0.25 puntos cada falta
de ortografía.

Para obter o aprobado cómpre aprobar cada un dos apartados mencionados arriba, sendo
necesario para facer a media que a calificación de cada unha das probas específicas non sexa inferior
a 3 (tres).

Vólvese insistir para Bacharelato, igual que para a ESO, que os alumnos deberán demostrar
un equilibrio no dominio suficiente tanto de Lingua como de Literatura.

Faranse ao final de curso probas de recuperación a aqueles alumnos que teñan polo menos
unha avaliación aprobada.

*A  aqueles  alumnos  que  copien  en  traballos  ou  probas  escritas,  estes  lles  serán  anulados  e
suspenderán a avaliación correspondente con independencia das notas obtidas na mesma.



Avaliación e sistemas de cualificación

2º Bacharelato.

Criterios de avaliación  
Faranse,  polo  menos,  seis  probas  ao  longo  do  curso  para  avaliar  os  coñecementos  dos

alumnos. Estas probas serán dúas por avaliación: unha que avaliará os coñecementos de Lingua e
Literatura  e  outra  proba  que  avaliará  os  coñecementos  sobre  as  lecturas  obrigatorias  e  os
movementos literarios aos que pertencen. Nestas probas proporanse preguntas e exercicios de tipo
similar aos que poden aparecer nas probas de ABAU, que poderán tocar aspectos como:

·  Características  do xénero literario ao que pertence
· Localización do fragmento proposto (autor, época, movemento estético o xeración...)
·  Análises morfosintácticas: clasificación de palabras, de oracións...
·  Busca de conectores e de outros mecanismos de cohesión
·  Análise da coherencia global e estrutural do texto
·  Explicación do sgdo. de certas palabras. Busca de sinónimos, antónimos, hiperónimos... 

Instrumentos de avaliación  
Para a avaliación do alumno poderanse ter en conta os  seguintes aspectos:

 probas escritas sobre os contidos conceptuais de Lingua e Literatura
 realización de traballos encomendados polo profesor
 lecturas  obrigatorias  das  obras  propostas  e  comentarios  sobre  as  súas  características

narrativas, dramáticas, estéticas...
 comentarios  de  textos,  respectando  sobre  todo,  aparte  do  contido,  a  coherencia  e  a

corrección sintáctica
Nos traballos  escritos  serán valorados non só os  contidos  senón tamén a presentación,  a

expresión e a ortografía en todos os seus aspectos  (ortografía da palabra, acentuación e puntuación).
Unha expresión correcta considérase, neste nivel de ensinanza, un mínimo esixible, de modo

que un exceso de faltas de ortografía ou cometer faltas moi graves ( do tipo:  llendo, lla, osea, aí,
abrir...) impedirá o aprobado do alumno.

Sistemas de cualificación:
*  10% corresponderá  a  actitude,  interese  e  traballo  na  clase  (exercicios,  entrega  de
redaccións,  comentarios,  resumes,  esquemas,  recopilación  axeitada  de  todo  o  material
entregado polo profesor, etc.).
* 30%  as lecturas e traballos encomendados polo profesor (cuxa avaliación cómpre aprobar).
*  60% para as probas específicas, nas que o alumno deberá mostrar os seus coñecementos
sobre as materias de Lingua e Literatura.

Poderase  penalizar  con  ata  un  máximo  de  3 puntos  a  falta  de  coherencia,  cohesión,
acentuación, mala presentación... Rebaixarase, así mesmo, con 0.25 puntos cada falta de ortografía.

Para  obter  o  aprobado  cómpre  aprobar  cada  un  dos  apartados  mencionados,  sendo
necesario para facer media que a cualificación de cada proba específicas non sexa inferior a 3 (tres).

As probas escritas dividiranse en apartados tanto de contidos de Lingua como de contidos
de Literatura. Aprobarase cada exercicio cun mínimo de 5, sendo necesario ter un mínimo de 2 por
apartado para facer a media.

Faranse ao final de curso probas de recuperación a aqueles alumnos que teñan polo menos
unha avaliación aprobada.

*A aqueles alumnos que copien en traballos ou probas escritas, estes lles serán anulados e
suspenderán a avaliación correspondente con independencia das notas obtidas na mesma.


