
                        DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

                   (Extracto relativo á avaliación na Programación Anual Xeral)   

 

            Avaliación ordinaria (Orde do 25 de xaneiro de 2022) 

 

   Entendemos que un alumno ou alumna está aprobada cando a súa cualificación final sexa de 5 ou 

superior. Para isto teremos en conta todo o proceso de aprendizaxe e non só as probas escritas 

ou orais - onde a cualificación precisa e numérica de cada parte da aprendizaxe corresponde a 

cada docente concreto-. Atenderemos á súa evolución e á maneira en que asimilou os contidos 

que lle permitan acceder aos do curso superior. A actitude negativa ou pasiva ante a materia 

suporá unha redución da nota. 

    Avaliación Final na ESO e BACHARELATO (Orde do 25 de xaneiro de 2022) 

   Nos cursos da ESO, o alumnado que non acade unha cualificación positiva na avaliación continua 

durante as tres avaliacións parciais, realizará unha proba de recuperación para a avaliación final. 

Para esa proba proporase un exame que se axuste aos contidos impartidos durante o ano lectivo 

e fixados en cada nivel. A preparación para esa proba realizarase nas aulas, no tempo que 

transcurra entre a terceira avaliación e a final, mediante exercicios de repaso e reforzo. 

    Os alumnos que teñan superada a materia na terceira avaliación realizarán, tamén durante o 

período que transcurra entre esta e a avaliación final, exercicios de repaso e reforzo. Estas 

actividades, sempre que sexan entregadas con puntualidade, corrección pertinente aos contidos e   

ás normas morfolóxicas e ortográficas, poderán sumar un punto á nota da terceira avaliación. 

    Nos dous cursos de Bacharelato, para o alumnado que non acadase os obxectivos, proporase 

unha proba de recuperación para a convocatoria extraordinaria. 

 

   Instrumentos de avaliación 

 

    A aplicación de criterios de avaliación débese facer a través de instrumentos e probas que sexan 

coherentes con eles e permitan anotar de xeito sistemático e organizado as observacións 



necesarias para levar a cabo unha avaliación continua, obxectiva, transparente e eficaz do 

rendemento do alumnado. 

    

Os medios e maneiras en que imos realizar a avaliación do proceso serán coñecidos polo 

alumnado, pois necesitan saber que criterios e instrumentos establecemos para non atoparse 

perdidos no proceso e poder valorar a importancia de cada instrumento. 

Estes serán: 

 

                            a. Observación do alumno ou alumna na aula. 

A observación do alumnado permite comprobar a asistencia regular a clase, o comportamento, a 

intervención no proceso didáctico, as dificultades de aprendizaxe, etc. Todas estas observacións 

serán recollidas no caderno de observacións do docente. 

 

No caderno do profesorado recolleranse aspectos como: 

- Expresarse con coherencia e corrección en lingua galega. 

- Grao de participación nas diversas formas de comunicación oral. 

- Adquisición de hábitos convencionais nas situacións de comunicación oral. 

- Emprego de rexistro de lingua adecuado para cada situación. 

- Presentación dos traballos: marxes, disposición, limpeza, caligrafía lexible... 

- Ortografía e puntuación. 

- Utilización das normas morfosintácticas. 

- Creatividade e orixinalidade. 

- Comprensión e expresión de ideas propias. 

- Comprensión e expresión de ideas alleas. 

- Actitudes: concéntrase, é activo, traballador; pregunta e presenta dúbidas, fai as tarefas 

na casa e na aula, é ordenado, é respectuoso... 

- Estilo de aprendizaxe: o modo en que traballa mellor (individual, parellas, grupo...), 

concentración e atención na aula (atende regularmente, despístase con facilidade, 

non atende, é irregular...); hábitos de estudo… 

 

b. Revisión do caderno de actividades do alumnado. 

O caderno de actividades do alumnado proporciona datos sobre a comprensión, a expresión  

escrita, e o desenvolvemento das actividades propostas, sobre a utilización de fontes de  

información e documentación, sobre os hábitos de traballo e estudo persoal, etc. Para avaliar  

este material pídeselle ao alumnado que conte cun caderno no que poida arquivar os 
 



resultados  

do seu traballo diario; isto farase de xeito sistemático para o primeiro e segundo curso da ESO,  

sendo un recurso optativo para terceiro, cuarto e bacharelatos, dependerá do docente que  

imparta as aulas e tamén da madurez do alumnado. A revisión do caderno é un recurso moi  

importante para avaliar o rendemento escolar, principalmente nos cursos máis baixos da ESO. 

 

 

c. Probas obxectivas. 

A realización de probas obxectivas, tanto orais coma escritas, permiten observar e valorar a 

asimilación e aplicación de conceptos e o logro de gran variedade de procementos, ao tempo 

que demostran a capacidade do alumnado para resolver problemas; tamén axudan a que o 

alumnado sexa consciente dos seus avances e deficiencias; finalmente supoñen un material 

obxectivo de doada comprobación tanto para o profesorado coma para o alumnado e as súas 

familias. As probas obxectivas non deben ser illadas, senón que se deben integrar de forma 

relacionada co resto das actividades da avaliación. 

 

d. Control de lecturas. 

Dada a importancia que lle dámos a lectura como fonte de pracer e adquisición de novos 

contidos, realizaremos probas para verificar a súa lectura e que se está a traballar co ritmo e a 

intensidade axeitada. 

 

e. Actividades de expresión oral. 

Partindo fundamentalmente de que a lingua é fundamentalmente oral, levaranse a cabo  

actividades  que  permiten  a  súa  avaliación  como:  exposición  orais,  debates,  coloquios,  

asembleas, dramatizacións, lecturas expresivas, etc. É importante deseñar coidadosamente  

estas actividades para que proporcionen datos fiables, evitando o perigo de desorientación do  

alumnado. 

f. Actividades de expresión escrita. 

Son unha parte importante na avaliación, xunto coa oralidade, e consistirán na elaboración de  

textos tanto literarios (narracións, descricións, diálogos, etc...) coma instrumentais (cartas, actas,  

instancias, resumos...), e na análise e comentario de textos. No caso de bacharelato son un  

instrumento fundamental na elaboración de comentarios críticos con coherencia e cohesión. 

 

g. Autoavaliación e coavaliación. 

Temos que procurar que as actividades de avaliación contribúan a que o alumnado tome  

conciencia dos seus avances ou deficiencias. En todo momento debe saber en que punto se  

atopa dentro do proceso de aprendizaxe, para que así poida tomar medidas de corrección e  

reforzo. Procurarase evitar o carácter penalizador das probas e fomentarase a autoestima do  

alumnado. 
  



9. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Valorarase en todos os niveis o correcto uso da lingua oral e escrita, establecéndose probas de 

diversos tipos adecuadas para esa finalidade. De cada cualificación xeral nunha proba  

poderanse descontar ata un máximo de 2 puntos polos seguintes erros: 

-Graves: aquelas solucións que son alleas ao sistema lingüístico do galego tales como: 

tempos compostos, castelanismos, colocación incorrecta de pronomes...(0,2 puntos menos 

por cada fallo). 

-Leves: solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b, v, h, y...) 

acentuación. (Descontarase 0,1 puntos por cada erro). 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN ESO 

 
CONCEPTO QUE SE AVALÍA PROBAS VALORACIÓN 

Comprensión e asimilación de contidos 
da lingua oral e escrita recollidos na 

programación. 

Exames escritos 
Exames orais 

Traballos individuais ou en 

grupo. 

70% da nota. 

Actitude, implicación e traballo. 
Realización das tarefas na aula e, de 
ser o caso, na casa. 
Respecto polas normas, implicación na 
dinámica da aula e actitude cara á 

lingua. 

Caderno da aula. 
Fichas de anotación do 
profesorado. 

20% da nota 

Lectura dunha obra literaria por 
trimestre. 

Pódese realizar unha proba 

oral, un traballo audiovisual, 
un exame ou un comentario 

escrito sobre a lectura 

10% da nota 

Os conceptos anteriores avaliaranse sempre e a súa suma será a nota total da avaliación (de 1 a 

10) mais o alumnado pode realizar algunha outra tarefa, de carácter voluntario, para mellorar a 

cualificación global obtida polos anteriores apartados. 

Realizaranse como mínimo dous exames de contidos por cada avaliación. 

A avaliación en Lingua galega e literatura en ESO será continua no sentido de que en cada  

avaliación o alumnado terá a posibilidade de superar contidos pendentes de avaliacións  

anteriores. 

No caso de non lograr unha nota positiva na terceira avaliación, o alumnado realizará unha 

proba final cos contidos globais da materia no mes de xuño. Neste caso deberá obter unha nota 

igual ou superior a cinco nesa proba para aprobar. 
 

 



 
 
 
 
 

             CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN ESO GRUPOS DE REFORZO (Non previstos este curso) 

 
CONCEPTO QUE SE AVALÍA PROBAS VALORACIÓN 

Comprensión e asimilación de contidos 
da lingua oral e escrita recollidos na 

programación. 

Exames escritos 
Exames orais 

Traballos individuais ou en 
grupo. 

60% da nota. 

Actitude, implicación e traballo. 
Realización das tarefas na aula e, de 

ser o caso, na casa. 
Respecto polas normas, implicación na 

dinámica da aula e actitude cara á 
lingua. 

Caderno da aula. 
Fichas de anotación do 

profesorado. 

30% da nota 

Lectura dunha obra literaria por 
trimestre. 

Pódese realizar unha proba 

oral, un traballo audiovisual, 
un exame ou un comentario 
escrito sobre a lectura 

10% da nota 

Os conceptos anteriores avaliaranse sempre e a súa suma será a nota total da avaliación (de 1 a 

10) mais o alumnado pode realizar algunha outra tarefa, de carácter voluntario, para mellorar a 

cualificación global obtida polos anteriores apartados. 

Realizaranse dous exames de contidos por cada avaliación. 

A avaliación en Lingua galega e literatura en ESO será continua no sentido de que en cada  

avaliación o alumnado terá a posibilidade de superar contidos pendentes de avaliacións  

anteriores. 

No caso de non lograr unha nota positiva na terceira avaliación, o alumnado realizará unha 

proba na avaliación final cos contidos globais da materia no mes de xuño. Neste caso deberá 

obter unha nota igual ou superior a cinco nesa proba para aprobar. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA PRIMEIRO DE BACHARELATO 

 
CONCEPTO QUE SE AVALÍA PROBAS VALORACIÓN 

Adquisición dos contidos segundo os 
estándares de aprendizaxe recollidos 

na programación… 
Uso correcto e creativo da lingua 
escrita. 
Comentario crítico e creación de textos 

escritos. 
Uso correcto da lingua oral 

Exames escritos. 
Comentarios de textos 

Probas orais 

80% da cualificación 

Lectura crítica de obras literarias Control de lectura 10% da cualificación 

Traballo persoal na aula e na casa Traballos presentados orais 
e escritos. Observación 

diaria 

10% da cualificación 

 

 



 

 

 

 

A cualificación mínima nas probas de exames e comentarios para facer estas valoracións 

debe ser de 4 puntos sobre dez. 

En Bacharelato, o alumnado que non logre superar unha avaliación, deberá realizar 

posteriormente un exame de recuperación para demostrar a adquisición dos contidos. Dado que 

a cualificación trimestral corresponde a unha ponderación conxunta de todas as  

observacións realizadas, o suspenso afectará a todo o contido do trimestre, e en ningún caso a 

unha soa das súas partes. 

 

A nota final de curso da materia terá como referente último nivel de consecución dos 

obxectivos programados e dos logros das competencias. 

Valorarase positivamente a melloría e o progreso do alumnado ao longo do curso. 
 

No caso de non lograr unha nota positiva na terceira avaliación, o alumnado realizará unha 

proba final cos contidos globais da materia no mes de xuño. Neste caso deberá obter unha nota 

igual ou superior a cinco nesa proba para aprobar. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA SEGUNDO DE BACHARELATO 

 
CONCEPTO QUE SE 
AVALÍA 

PROBAS VALORACIÓN 

Adquisición dos contidos 
segundo os estándares de 

aprendizaxe recollidos na 
programación 

Exames escritos / Test 48 % da cualificación. 

Uso correcto e creativo da 
lingua escrita. 
Comentario crítico e creación 

de textos escritos 

Comentarios de textos 32 % da cualificación. 

Lectura crítica de obras 

literarias 

Controis de lectura 10% da cualificación. 

Traballo individual e en grupo, 
na aula e na casa. 
Uso correcto e creativo da 
lingua oral. 

Traballos diversos orais e 
escritos. Observación diaria 

10% da cualificación. 

A cualificación mínima nas probas de exames e comentarios para facer estas valoracións 

debe ser de 4 puntos sobre dez. 

En Bacharelato, o alumnado que non logre superar unha avaliación, deberá realizar 

posteriormente un exame de recuperación para demostrar a adquisición dos contidos. Dado 

que a cualificación trimestral corresponde a unha ponderación conxunta de todas as 

 



 

 

 

observacións realizadas, o suspenso afectará a todo o contido do trimestre, e en ningún caso a 

unha soa das súas partes. 

 

A nota final de curso da materia terá como referente último nivel de consecución dos 

obxectivos programados e dos logros das competencias. 

Valorarase positivamente a melloría e o progreso do alumnado ao longo do curso. 
 

No caso de non lograr unha nota positiva na terceira avaliación, o alumnado realizará unha 

proba final cos contidos globais da materia no mes de maio. Neste caso deberá obter unha nota 

igual ou superior a cinco nesa proba para aprobar. 

 

10. PLAN DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DE MATERIAS 
 

PENDENTES. Avaliación continua das materias pendentes 

 

Ao ser a nosa unha disciplina con continuidade curricular ao longo dos distintos cursos da ESO, 

establecemos dúas formas de recuperación para o alumnado de coa materia de cursos 

anteriores non superada 

 

1º. O profesorado do curso actual será o encargado de avaliar as materias pendentes do seu 

alumnado para o que poderá realizarlle as probas que considere oportunas. En todo caso, farase 

como mínimo un exame por cada avaliación. No caso de non aprobar a materia nas dúas 

primeiras avaliacións, este alumnado terá dereito a un exame final de toda a materia no mes de 

maio, nas datas que se fixen para este fin. 

 

2º. Considerarase recuperada a materia do curso precedente cando o alumno ou alumna obteña  

unha cualificación positiva, isto é, un aprobado, nas dúas primeiras avaliacións do curso  

actual, suponse neste caso que os contidos mínimos da materia pendente xa foron adquiridos. 

 

O alumnado de 2º de Bacharelato coa materia de 1º pendente, deberá realizar unha proba 

escrita como mínimo previa a cada avaliación. A Xefa do departamento será a encargada da 

realización desta proba sempre en coordinación do profesorado que fai o seguimento do 

alumnado no curso actual. 

 

                  



A atención ao alumnado coa materia de Lingua Galega e Literatura pendente de cursos  

anteriores correspóndelle ao conxunto do Departamento. A Xefa do departamento coordinará o  

proceso de recuperación da materia para aquel alumnado que a teña pendente; tamén se  

ocupará da aplicación das probas obxectivas que o departamento debe deseñar como parte da  

avaliación deste alumnado e de proporlle a elaboración de diversos traballos que axuden á  

consecución dos obxectivos fixados. O profesorado que imparte a materia no curso no que  

actualmente está o alumno ou alumna ten as seguintes funcións dentro do programa de  

recuperación: 

- Facer a observación e o seguimento das actitudes, estratexias de aprendizaxe e 

hábitos de traballo do alumnado en relación co curso en que está actualmente. 

- Proporcionarlle a información e os materiais de recuperación do departamento e 

clarificar todo tipo de dúbidas que vaian xurdindo. 

Unha vez por trimestre, polo menos, o departamento dedicará a reunión ao 

seguimento e valoración do proceso de recuperación deste alumnado, tomando as 

medidas correctoras e de reforzo que se consideren necesarias. 

O alumnado de bacharelato que non logre aprobar a materia pendente ao longo do 

curso a través da avaliación continua, realizará unha proba global no mes de maio, 

anterior á avaliación de 2º de Bacharelato. 

 

                     A Guarda, 4 de marzo, 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 


