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Educar es lo mismo 

que poner un motor a una barca… 

Hay que medir, pensar, equilibrar… 

y poner todo en marcha. 

Pero para eso, 

uno tiene que llevar en el alma 

un poco de marino… 

un poco de pirata… 

un poco de poeta… 

y un kilo y medio de paciencia concentrada… 

Gabriel Celaya 
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1. LCL 1º ESO. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.  

- Nas probas e traballos escritos terase en conta a calidade da expresión 

(adecuación e coherencia), así como a corrección ortográfica, o uso apropiado 

dos signos de puntuación e a presentación (lexibilidade, limpeza, etc), alén de 

valorar os contidos e obxectivos da propia tarefa.  

 

- Haberá de terse en conta, unha vez aplicados os criterios de corrección e 

avaliado o exame completo, a corrección formal e a destreza da alumna ou 

alumno no uso e scrito da lingua. Así, descontarase da cualificación global obtida 

no exame ata un máximo de 2 puntos por erros ortográficos e por erros no uso do 

léxico (tanto por emprego inadecuado de termos como por interferencias doutras 

linguas). Descontarase 0.1 punto por cada falta de ortografía non repetida e por 

cada erro no léxico, e 0.1 por cada tres erros non repetidos no uso do acento 

gráfico (acentos que faltan ou que sobran). Os erros débense marcar no exame 

(rodeados con círculos); o número de faltas/erros e acentos, e os descontos 

practicados débense indicar claramente no apartado “observacións”.  

- Farase, cando menos, unha proba escrita por avaliación e procurarase realizar 

sempre que sexa posible, dúas probas escritas por avaliación. 

- En todos os niveis e ensinanzas se considerará aprobada unha avaliación cando, 

unha vez examinados e ponderados todos os instrumentos de avaliación do 

trimestre, e aplicadas as porcentaxes establecidas, o alumno ou a alumna obteña 

unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 

- Se a cualificación é inferior, a avaliación considerarase suspensa. O profesorado 

informará ao alumnado que suspendese unha avaliación acerca de aqueles 

aspectos en que o seu rendemento fose insuficiente, e orientarao respecto aos 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación mínimos e sobre as actividades que 

han de levar a cabo para alcanzalos.  

- A nota da avaliación final será una media das tres avaliacións do curso. Poderanse 

empregar para redondear ou perfilar a dita nota final as tarefas, probas e 

actividades propostas polo profesorado do departamento no período 

comprendido entre a terceira avaliación e a final. 
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- Unha avaliación considerarase aprobada cando a alumna ou o alumno teña una 

nota igual ou superior a 5. 

- En cada proba escrita entrarán aqueles novos contidos traballados mais aqueles 

de repaso que o profesor considere necesarios, informando debidamente ao 

alumnado. 

- Os exames estarán puntuados sobre 8 puntos. Para sumarse o valor dos demais 

instrumentos de avaliación, os demais o exame debe chegar ao 3.5 puntos. 

- As tarefas de clase ou as atrefas entregadas (traballos, redaccións, comentarios de 

texto, exercicios de gramática, creación, exposicións…) valoraranse ata 1 punto 

da nota da avaliación.  

- As lecturas individuais do alumnado valorarnse en 1 punto. 

- Cada libro voluntario, sumará na nota trimestral 0.5 en 1º e 2º de ESO, e 0.25 en 3º e 

4 de ESO. Poderán sumarse sempre e cando o alumno ou alumna teña una nota 

igual ou superior a 5 na avaliación. 

Recuperación de avaliacións insuficientes 

Con carácter xeral, non se levarán a cabo nun trimestre exames de recuperación do 

trimestre anterior. Polo tanto, no caso de alumnado con trimestres suspensos actuarase 

desta forma:  

• Alumnado cun só trimestre suspenso: caben dúas situacións: 

 Superarán a materia se no trimestre suspenso non teñen unha nota inferior a 

3 e, ademais, a media das notas dos tres trimestres alcanza o 5. 

 Se non se cumpren a condición anterior, o alumnado deberá realizar ao 

final do curso un exame dos contidos do trimestre suspenso. Se neste 

examen obtén como mínimo unha nota de 5, o trimestre está aprobado e, 

consecuentemente, a materia considerarase superada. A efectos do 

cálculo da nota final do curso, a nota deste exame substituirá, en caso de 

ser superior a ela, á do trimestre suspenso.  

• Alumnado con dous trimestres suspensos: deberá realizar o exame final dos 

dous trimestres suspensos da materia.   

• Alumnado con tres trimestres suspensos: deberá realizar o exame final global da 

materia, en xuño. 

A proba de recuperación de xuño consistirá nunha proba escrita de contidos e 

estrutura semellante á das probas parciais realizadas durante o curso.  
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PROTOCOLO ANTE A SITUACIÓN DE COPIA POR PARTE DO ALUMNADO 

 

a) Se algún alumno ou alumna é sorprendido polo profesor copiando será puntuado 

cun 0 nesa proba, sen prexuízo das medidas disciplinarias que corresponda de 

acordo coas NOF do Centro e a lexislación vixente.  

b) O mesmo aplicarase aos casos de traballos plaxiados ou non elaborados polo 

alumno. Idéntico procedemento seguirase no caso de que nunha proba 

detéctese que un alumno posúe material cuxa finalidade obvia é a copia 

(chuletas, escritura nas mans, uso do teléfono móbil, presenza de auriculares, etc), 

aínda que non chegue a utilizalo de forma efectiva. 

c) O exame non se repetirá para este alumnado. 

d) O exame será retirado no momento. 

e) Será posto en coñecemento da Xefatura de Estudos e presentarase un parte 

disciplinario o máis axiña posible. 

Para evitar na medida do posible estas situación, o profesorado do departamento 

aplicará, sempre que o considere necesario, o seguinte protocolo: 

a) Na realización dos exames ou probas o alumnado deberá permanecer co pelo 

recollido. 

b) Os móviles deberán estar apagados, boca abaizo e colocados nun recanto do 

pupitre. Non deberán ser manipulados durante o exame. 

c) Cando o exame propoña exercicios expositivos sobre contidos de literatura, é 

recomendable entregar papel marcado (por exemplo, una pequeña marca de 

auga), e cambiar esta marca en cada exame e grupo. 

d) O alumnado debe asistir sen reloxo ao exame. Valerase para o control do tempo 

dos reloxos das aulas. 
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2. LCL DE 2º DE E.S.O. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

- Nas probas e traballos escritos terase en conta a calidade da expresión 

(adecuación e coherencia), así como a corrección ortográfica, o uso apropiado 

dos signos de puntuación e a presentación (lexibilidade, limpeza, etc), alén de 

valorar os contidos e obxectivos da propia tarefa.  

- Haberá de terse en conta, unha vez aplicados os criterios de corrección e 

avaliado o exame completo, a corrección formal e a destreza da alumna ou 

alumno no uso e scrito da lingua. Así, descontarase da cualificación global obtida 

no exame ata un máximo de 2 puntos por erros ortográficos e por erros no uso do 

léxico (tanto por emprego inadecuado de termos como por interferencias doutras 

linguas). Descontarase 0.1 punto por cada falta de ortografía non repetida e por 

cada erro no léxico, e 0.1 por cada tres erros non repetidos no uso do acento 

gráfico (acentos que faltan ou que sobran). Os erros débense marcar no exame 

(rodeados con círculos); o número de faltas/erros e acentos, e os descontos 

practicados débense indicar claramente no apartado “observacións”.  

- Farase, cando menos, unha proba escrita por avaliación e procurarase realizar 

sempre que sexa posible, dúas probas escritas por avaliación. 

- En todos os niveis e ensinanzas se considerará aprobada unha avaliación cando, 

unha vez examinados e ponderados todos os instrumentos de avaliación do 

trimestre, e aplicadas as porcentaxes establecidas, o alumno ou a alumna obteña 

unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 

- Se a cualificación é inferior, a avaliación considerarase suspensa. O profesorado 

informará ao alumnado que suspendese unha avaliación acerca de aqueles 

aspectos en que o seu rendemento fose insuficiente, e orientarao respecto aos 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación mínimos e sobre as actividades que 

han de levar a cabo para alcanzalos.  

- A nota da avaliación ordinaria será una media das tres avaliacións do curso. 

Poderanse empregar para redondear ou perfilar a dita nota final as tarefas, probas 

e actividades propostas polo profesorado do departamento no período 

comprendido entre a terceira avaliación e a final. 

- Unha avaliación considerarase aprobada cando a alumna ou o alumno teña una 

nota igual ou superior a 5. 
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- En cada proba escrita entrarán aqueles novos contidos traballados mais aqueles 

de repaso que o profesor considere necesarios, informando debidamente ao 

alumnado. 

- Os exames estarán puntuados sobre 8 puntos. Para sumarse o valor dos demais 

instrumentos de avaliación, os demais o exame debe chegar ao 3.5 puntos. 

- As tarefas de clase ou as atrefas entregadas (traballos, redaccións, comentarios de 

texto, exercicios de gramática, creación, exposicións…) valoraranse ata 1 punto 

da nota da avaliación.  

- As lecturas individuais do alumnado valorarnse en 1 punto. 

- Cada libro voluntario, sumará na nota trimestral 0.5 en 1º e 2º de ESO, e 0.25 en 3º e 

4 de ESO. Poderán sumarse sempre e cando o alumno ou alumna teña una nota 

igual ou superior a 5 na avaliación. 

Recuperación de avaliacións insuficientes 

Con carácter xeral, non se levarán a cabo nun trimestre exames de recuperación do 

trimestre anterior. Polo tanto, no caso de alumnado con trimestres suspensos actuarase 

desta forma:  

• Alumnado cun só trimestre suspenso: caben dúas situacións: 

 - Superarán a materia se no trimestre suspenso non teñen unha nota inferior a 3 e, 

ademais, a media das notas dos tres trimestres alcanza o 5. 

 - Se non se cumpren a condición anterior, o alumnado deberá realizar ao final do 

curso un exame dos contidos do trimestre suspenso. Se neste examen obtén como 

mínimo unha nota de 5, o trimestre está aprobado e, consecuentemente, a 

materia considerarase superada. A efectos do cálculo da nota final do curso, a 

nota deste exame substituirá, en caso de ser superior a ela, á do trimestre suspenso.  

• Alumnado con dous trimestres suspensos: deberá realizar o exame final dos dous 

trimestres suspensos da materia.   

• Alumnado con tres trimestres suspensos: deberá realizar o exame final global da 

materia, en xuño. 

A proba de recuperación de xuño consistirá nunha proba escrita de contidos e 

estrutura semellante á das probas parciais realizadas durante o curso.  
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PROTOCOLO ANTE A SITUACIÓN DE COPIA POR PARTE DO ALUMNADO 

 

f) Se algún alumno ou alumna é sorprendido polo profesor copiando será puntuado 

cun 0 nesa proba, sen prexuízo das medidas disciplinarias que corresponda de 

acordo coas NOF do Centro e a lexislación vixente.  

g) O mesmo aplicarase aos casos de traballos plaxiados ou non elaborados polo 

alumno. Idéntico procedemento seguirase no caso de que nunha proba 

detéctese que un alumno posúe material cuxa finalidade obvia é a copia 

(chuletas, escritura nas mans, uso do teléfono móbil, presenza de auriculares, etc), 

aínda que non chegue a utilizalo de forma efectiva. 

h) O exame non se repetirá para este alumnado. 

i) O exame será retirado no momento. 

j) Será posto en coñecemento da Xefatura de Estudos e presentarase un parte 

disciplinario o máis axiña posible. 

Para evitar na medida do posible estas situación, o profesorado do departamento 

aplicará, sempre que o considere necesario, o seguinte protocolo: 

e) Na realización dos exames ou probas o alumnado deberá permanecer co pelo 

recollido. 

f) Os móviles deberán estar apagados, boca abaizo e colocados nun recanto do 

pupitre. Non deberán ser manipulados durante o exame. 

g) Cando o exame propoña exercicios expositivos sobre contidos de literatura, é 

recomendable entregar papel marcado (por exemplo, una pequeña marca de 

auga), e cambiar esta marca en cada exame e grupo. 

h) O alumnado debe asistir sen reloxo ao exame. Valerase para o control do tempo 

dos reloxos das aulas. 

 

5.2.6. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 

A avaliación inicial realizarase durante as dúas primeiras semanas de clase para 

detectar o nivel do alumnado. Os resultados desta avaliación inicial reflectiranse no 

caderno de cada profesor.  

Os instrumentos para a realización da dita avaliación son os que seguen:  

- Probas escritas. 

- Lecturas comprensivas e analíticas. 
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- Actividades de gramática e redacción. 

5.2.7. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Na avaliación ordinaria, os instrumentos de avaliación que se empregarán serán os 

seguintes: 

- Controis escritos e orais. 

- Probas trimestrais. 

- Exposicións orais. 

- Traballos elaborados por grupos ou individualmente. 

- Tarefas. 

- Ditados. 

- Redaccións. 

- Caderno do alumnado. 

- Observación do traballo diario na clase. 

- Observación do comportamento na aula e da actitude cara á materia. 

- Fichas de lectura. 

- Controis de lectura. 

- Comentarios de texto. 

- Traballos individuais voluntarios. 
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3. LCL DE 3º DE E.S.O. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

- Nas probas e traballos escritos terase en conta a calidade da expresión 

(adecuación e coherencia), así como a corrección ortográfica, o uso apropiado 

dos signos de puntuación e a presentación (lexibilidade, limpeza, etc), alén de 

valorar os contidos e obxectivos da propia tarefa.  

- Haberá de terse en conta, unha vez aplicados os criterios de corrección e 

avaliado o exame completo, a corrección formal e a destreza da alumna ou 

alumno no uso e scrito da lingua. Así, descontarase da cualificación global obtida 

no exame ata un máximo de 2 puntos por erros ortográficos e por erros no uso do 

léxico (tanto por emprego inadecuado de termos como por interferencias doutras 

linguas). Descontarase 0.1 punto por cada falta de ortografía non repetida e por 

cada erro no léxico, e 0.1 por cada tres erros non repetidos no uso do acento 

gráfico (acentos que faltan ou que sobran). Os erros débense marcar no exame 

(rodeados con círculos); o número de faltas/erros e acentos, e os descontos 

practicados débense indicar claramente no apartado “observacións”.  

- Farase, cando menos, unha proba escrita por avaliación e procurarase realizar 

sempre que sexa posible, dúas probas escritas por avaliación. 

- En todos os niveis e ensinanzas se considerará aprobada unha avaliación cando, 

unha vez examinados e ponderados todos os instrumentos de avaliación do 

trimestre, e aplicadas as porcentaxes establecidas, o alumno ou a alumna obteña 

unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 

- Se a cualificación é inferior, a avaliación considerarase suspensa. O profesorado 

informará ao alumnado que suspendese unha avaliación acerca de aqueles 

aspectos en que o seu rendemento fose insuficiente, e orientarao respecto aos 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación mínimos e sobre as actividades que 

han de levar a cabo para alcanzalos.  

- A nota da avaliación ordinaria será una media das tres avaliacións do curso. 

Poderanse empregar para redondear ou perfilar a dita nota final as tarefas, probas 

e actividades propostas polo profesorado do departamento no período 

comprendido entre a terceira avaliación e a final. 

- Unha avaliación considerarase aprobada cando a alumna ou o alumno teña una 

nota igual ou superior a 5. 
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- En cada proba escrita entrarán aqueles novos contidos traballados mais aqueles 

de repaso que o profesor considere necesarios, informando debidamente ao 

alumnado. 

- Os exames estarán puntuados sobre 8 puntos. Para sumarse o valor dos demais 

instrumentos de avaliación, os demais o exame debe chegar ao 3.5 puntos. 

- As tarefas de clase ou as atrefas entregadas (traballos, redaccións, comentarios de 

texto, exercicios de gramática, creación, exposicións…) valoraranse ata 1 punto 

da nota da avaliación.  

- As lecturas individuais do alumnado valorarnse en 1 punto. 

- Cada libro voluntario, sumará na nota trimestral 0.5 en 1º e 2º de ESO, e 0.25 en 3º e 

4 de ESO. Poderán sumarse sempre e cando o alumno ou alumna teña una nota 

igual ou superior a 5 na avaliación. 

Recuperación de avaliacións insuficientes 

Con carácter xeral, non se levarán a cabo nun trimestre exames de recuperación do 

trimestre anterior. Polo tanto, no caso de alumnado con trimestres suspensos actuarase 

desta forma:  

• Alumnado cun só trimestre suspenso: caben dúas situacións: 

 Superarán a materia se no trimestre suspenso non teñen unha nota inferior a 

3 e, ademais, a media das notas dos tres trimestres alcanza o 5. 

 Se non se cumpren a condición anterior, o alumnado deberá realizar ao 

final do curso un exame dos contidos do trimestre suspenso. Se neste 

examen obtén como mínimo unha nota de 5, o trimestre está aprobado e, 

consecuentemente, a materia considerarase superada. A efectos do 

cálculo da nota final do curso, a nota deste exame substituirá, en caso de 

ser superior a ela, á do trimestre suspenso.  

• Alumnado con dous trimestres suspensos: deberá realizar o exame final dos 

dous trimestres suspensos da materia.   

• Alumnado con tres trimestres suspensos: deberá realizar o exame final global da 

materia, en xuño. 

A proba de recuperación de xuño consistirá nunha proba escrita de contidos e 

estrutura semellante á das probas parciais realizadas durante o curso.  
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PROTOCOLO ANTE A SITUACIÓN DE COPIA POR PARTE DO ALUMNADO 

 

k) Se algún alumno ou alumna é sorprendido polo profesor copiando será puntuado 

cun 0 nesa proba, sen prexuízo das medidas disciplinarias que corresponda de 

acordo coas NOF do Centro e a lexislación vixente.  

l) O mesmo aplicarase aos casos de traballos plaxiados ou non elaborados polo 

alumno. Idéntico procedemento seguirase no caso de que nunha proba 

detéctese que un alumno posúe material cuxa finalidade obvia é a copia 

(chuletas, escritura nas mans, uso do teléfono móbil, presenza de auriculares, etc), 

aínda que non chegue a utilizalo de forma efectiva. 

m) O exame non se repetirá para este alumnado. 

n) O exame será retirado no momento. 

o) Será posto en coñecemento da Xefatura de Estudos e presentarase un parte 

disciplinario o máis axiña posible. 

Para evitar na medida do posible estas situación, o profesorado do departamento 

aplicará, sempre que o considere necesario, o seguinte protocolo: 

i) Na realización dos exames ou probas o alumnado deberá permanecer co pelo 

recollido. 

j) Os móviles deberán estar apagados, boca abaizo e colocados nun recanto do 

pupitre. Non deberán ser manipulados durante o exame. 

k) Cando o exame propoña exercicios expositivos sobre contidos de literatura, é 

recomendable entregar papel marcado (por exemplo, una pequeña marca de 

auga), e cambiar esta marca en cada exame e grupo. 

l) O alumnado debe asistir sen reloxo ao exame. Valerase para o control do tempo 

dos reloxos das aulas. 
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4. LCL DE 4º DE E.S.O. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

- Nas probas e traballos escritos terase en conta a calidade da expresión 

(adecuación e coherencia), así como a corrección ortográfica, o uso apropiado 

dos signos de puntuación e a presentación (lexibilidade, limpeza, etc), alén de 

valorar os contidos e obxectivos da propia tarefa.  

- Haberá de terse en conta, unha vez aplicados os criterios de corrección e 

avaliado o exame completo, a corrección formal e a destreza da alumna ou 

alumno no uso e scrito da lingua. Así, descontarase da cualificación global obtida 

no exame ata un máximo de 2 puntos por erros ortográficos e por erros no uso do 

léxico (tanto por emprego inadecuado de termos como por interferencias doutras 

linguas). Descontarase 0.1 punto por cada falta de ortografía non repetida e por 

cada erro no léxico, e 0.1 por cada tres erros non repetidos no uso do acento 

gráfico (acentos que faltan ou que sobran). Os erros débense marcar no exame 

(rodeados con círculos); o número de faltas/erros e acentos, e os descontos 

practicados débense indicar claramente no apartado “observacións”.  

- Farase, cando menos, unha proba escrita por avaliación e procurarase realizar 

sempre que sexa posible, dúas probas escritas por avaliación. 

- En todos os niveis e ensinanzas se considerará aprobada unha avaliación cando, 

unha vez examinados e ponderados todos os instrumentos de avaliación do 

trimestre, e aplicadas as porcentaxes establecidas, o alumno ou a alumna obteña 

unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 

- Se a cualificación é inferior, a avaliación considerarase suspensa. O profesorado 

informará ao alumnado que suspendese unha avaliación acerca de aqueles 

aspectos en que o seu rendemento fose insuficiente, e orientarao respecto aos 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación mínimos e sobre as actividades que 

han de levar a cabo para alcanzalos.  

- A nota da avaliación ordinaria será una media das tres avaliacións do curso. 

Poderanse empregar para redondear ou perfilar a dita nota final as tarefas, probas 

e actividades propostas polo profesorado do departamento no período 

comprendido entre a terceira avaliación e a final. 

- Unha avaliación considerarase aprobada cando a alumna ou o alumno teña una 

nota igual ou superior a 5. 
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- En cada proba escrita entrarán aqueles novos contidos traballados mais aqueles 

de repaso que o profesor considere necesarios, informando debidamente ao 

alumnado. 

- Os exames estarán puntuados sobre 8 puntos. Para sumarse o valor dos demais 

instrumentos de avaliación, os demais o exame debe chegar ao 3.5 puntos. 

- As tarefas de clase ou as atrefas entregadas (traballos, redaccións, comentarios de 

texto, exercicios de gramática, creación, exposicións…) valoraranse ata 1 punto 

da nota da avaliación.  

- As lecturas individuais do alumnado valorarnse en 1 punto. 

- Cada libro voluntario, sumará na nota trimestral 0.5 en 1º e 2º de ESO, e 0.25 en 3º e 

4 de ESO. Poderán sumarse sempre e cando o alumno ou alumna teña una nota 

igual ou superior a 5 na avaliación. 

Recuperación de avaliacións insuficientes 

Con carácter xeral, non se levarán a cabo nun trimestre exames de recuperación do 

trimestre anterior. Polo tanto, no caso de alumnado con trimestres suspensos actuarase 

desta forma:  

• Alumnado cun só trimestre suspenso: caben dúas situacións: 

 Superarán a materia se no trimestre suspenso non teñen unha nota inferior a 

3 e, ademais, a media das notas dos tres trimestres alcanza o 5. 

 Se non se cumpren a condición anterior, o alumnado deberá realizar ao 

final do curso un exame dos contidos do trimestre suspenso. Se neste 

examen obtén como mínimo unha nota de 5, o trimestre está aprobado e, 

consecuentemente, a materia considerarase superada. A efectos do 

cálculo da nota final do curso, a nota deste exame substituirá, en caso de 

ser superior a ela, á do trimestre suspenso.  

• Alumnado con dous trimestres suspensos: deberá realizar o exame final dos 

dous trimestres suspensos da materia.   

• Alumnado con tres trimestres suspensos: deberá realizar o exame final global da 

materia, en xuño. 

A proba de recuperación de xuño consistirá nunha proba escrita de contidos e 

estrutura semellante á das probas parciais realizadas durante o curso.  
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PROTOCOLO ANTE A SITUACIÓN DE COPIA POR PARTE DO ALUMNADO 

 

p) Se algún alumno ou alumna é sorprendido polo profesor copiando será puntuado 

cun 0 nesa proba, sen prexuízo das medidas disciplinarias que corresponda de 

acordo coas NOF do Centro e a lexislación vixente.  

q) O mesmo aplicarase aos casos de traballos plaxiados ou non elaborados polo 

alumno. Idéntico procedemento seguirase no caso de que nunha proba 

detéctese que un alumno posúe material cuxa finalidade obvia é a copia 

(chuletas, escritura nas mans, uso do teléfono móbil, presenza de auriculares, etc), 

aínda que non chegue a utilizalo de forma efectiva. 

r) O exame non se repetirá para este alumnado. 

s) O exame será retirado no momento. 

t) Será posto en coñecemento da Xefatura de Estudos e presentarase un parte 

disciplinario o máis axiña posible. 

Para evitar na medida do posible estas situación, o profesorado do departamento 

aplicará, sempre que o considere necesario, o seguinte protocolo: 

m) Na realización dos exames ou probas o alumnado deberá permanecer co pelo 

recollido. 

n) Os móviles deberán estar apagados, boca abaizo e colocados nun recanto do 

pupitre. Non deberán ser manipulados durante o exame. 

o) Cando o exame propoña exercicios expositivos sobre contidos de literatura, é 

recomendable entregar papel marcado (por exemplo, una pequeña marca de 

auga), e cambiar esta marca en cada exame e grupo. 

p) O alumnado debe asistir sen reloxo ao exame. Valerase para o control do tempo 

dos reloxos das aulas. 

 

5. 1º DE BACHARELATO. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

- Nas probas e traballos escritos terase en conta a calidade da expresión 

(adecuación e coherencia), así como a corrección ortográfica, o uso apropiado 

dos signos de puntuación e a presentación (lexibilidade, limpeza, etc), alén de 

valorar os contidos e obxectivos da propia tarefa.  

- Haberá de terse en conta, unha vez aplicados os criterios de corrección e 

avaliado o exame completo, a corrección formal e a destreza da alumna ou 

alumno no uso escrito da lingua. Así, descontarase da cualificación global obtida 
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no exame ata un máximo de 2 puntos por erros ortográficos e por erros no uso do 

léxico (tanto por emprego inadecuado de termos como por interferencias doutras 

linguas). Descontarase 0.1 punto por cada falta de ortografía non repetida e por 

cada erro no léxico, e 0.1 por cada tres erros non repetidos no uso do acento 

gráfico (acentos que faltan ou que sobran). Os erros débense marcar no exame 

(rodeados con círculos); o número de faltas/erros e acentos, e os descontos 

practicados débense indicar claramente no apartado “observacións”.  

- Farase, cando menos, unha proba escrita por avaliación e procurarase realizar 

sempre que sexa posible, dúas probas escritas por avaliación. 

- En todos os niveis e ensinanzas se considerará aprobada unha avaliación cando, 

unha vez examinados e ponderados todos os instrumentos de avaliación do 

trimestre, e aplicadas as porcentaxes establecidas, o alumno ou a alumna obteña 

unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 

- Se a cualificación é inferior, a avaliación considerarase suspensa. O profesorado 

informará ao alumnado que suspendese unha avaliación acerca de aqueles 

aspectos en que o seu rendemento fose insuficiente, e orientarao respecto aos 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación mínimos e sobre as actividades que 

han de levar a cabo para alcanzalos. 

- A nota da avaliación ordinaria será una media das tres avaliacións do curso. 

Poderanse empregar para redondear ou perfilar a dita nota final as tarefas, probas 

e actividades propostas polo profesorado do departamento no período 

comprendido entre a terceira avaliación e a final. 

- Unha avaliación considerarase aprobada cando a alumna ou o alumno teña una 

nota igual ou superior a 5. 

- En cada proba escrita entrarán aqueles novos contidos traballados mais aqueles 

de repaso que o profesor considere necesarios, informando debidamente ao 

alumnado. 

- Os exames estarán puntuados sobre 8 puntos. Para sumarse o valor dos demais 

instrumentos de avaliación, os demais o exame debe chegar ao 3.5 puntos. 

- O exame incluirá avaliación da lectura de literatura clásica, e estará puntuada 

entre 1 punto e 0.5 puntos. 
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- As tarefas de clase ou as atrefas entregadas (traballos, redaccións, comentarios de 

texto, exercicios de gramática, creación, exposicións…) valoraranse ata 1 punto 

da nota da avaliación.  

- Dúas lecturas individuais do alumnado (diferentes á lectura obrigatoria pautada) 

valoraranse ata 1 punto (0.5 cada). 

Recuperación de avaliacións insuficientes 

Con carácter xeral, non se levarán a cabo nun trimestre exames de recuperación do 

trimestre anterior. Polo tanto, no caso de alumnado con trimestres suspensos actuarase 

desta forma:  

• Alumnado cun só trimestre suspenso: caben dúas situacións: 

 Superarán a materia se no trimestre suspenso non teñen unha nota inferior a 

3 e, ademais, a media das notas dos tres trimestres alcanza o 5. 

 Se non se cumpren a condición anterior, o alumnado deberá realizar ao 

final do curso un exame dos contidos do trimestre suspenso. Se neste 

examen obtén como mínimo unha nota de 5, o trimestre está aprobado e, 

consecuentemente, a materia considerarase superada. A efectos do 

cálculo da nota final do curso, a nota deste exame substituirá, en caso de 

ser superior a ela, á do trimestre suspenso.  

• Alumnado con dous trimestres suspensos: deberá realizar o exame final dos 

dous trimestres suspensos da materia.   

• Alumnado con tres trimestres suspensos: deberá realizar o exame final global da 

materia, en xuño. 

A proba de recuperación de xuño consistirá nunha proba escrita de contidos e 

estrutura semellante á das probas parciais realizadas durante o curso.  

 

 

PROTOCOLO ANTE A SITUACIÓN DE COPIA POR PARTE DO ALUMNADO 

 

u) Se algún alumno é sorprendido polo profesor copiando será puntuado cun 0 nesa 

proba, sen prexuízo das medidas disciplinarias que corresponda de acordo coas 

NOF do Centro e a lexislación vixente.  

v) O mesmo aplicarase aos casos de traballos plaxiados ou non elaborados polo 

alumno. Idéntico procedemento seguirase no caso de que nunha proba 

detéctese que un alumno posúe material cuxa finalidade obvia é a copia 
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(chuletas, escritura nas mans, uso do teléfono móbil, presenza de auriculares, etc), 

aínda que non chegue a utilizalo de forma efectiva. 

w) O exame non se repetirá para este alumnado. 

x) O exame será retirado no momento. 

y) Será posto en coñecemento da Xefatura de Estudos e presentarase un parte 

disciplinario o máis axiña posible. 

Para evitar na medida do posible estas situación, o profesorado do departamento 

aplicará, sempre que o considere necesario, o seguinte protocolo: 

q) Na realización dos exames ou probas o alumnado deberá permanecer co pelo 

recollido. 

r) Os móviles deberán estar apagados, boca abaizo e colocados nun recanto do 

pupitre. Non deberán ser manipulados durante o exame. 

s) Cando o exame propoña exercicios expositivos sobre contidos de literatura, é 

recomendable entregar papel marcado (por exemplo, una pequeña marca de 

auga), e cambiar esta marca en cada exame e grupo. 

t) O alumnado debe asistir sen reloxo ao exame. Valerase para o control do tempo 

dos reloxos das aulas. 
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6. 2º DE BACHARELATO. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

- Nas probas e traballos escritos terase en conta a calidade da expresión 

(adecuación e coherencia), así como a corrección ortográfica, o uso apropiado 

dos signos de puntuación e a presentación (lexibilidade, limpeza, etc), alén de 

valorar os contidos e obxectivos da propia tarefa.  

- Haberá de terse en conta, unha vez aplicados os criterios de corrección e 

avaliado o exame completo, a corrección formal e a destreza da alumna ou 

alumno no uso escrito da lingua. Así, descontarase da cualificación global obtida 

no exame ata un máximo de 2 puntos por erros ortográficos e por erros no uso do 

léxico (tanto por emprego inadecuado de termos como por interferencias doutras 

linguas). Descontarase 0.1 punto por cada falta de ortografía non repetida e por 

cada erro no léxico, e 0.1 por cada tres erros non repetidos no uso do acento 

gráfico (acentos que faltan ou que sobran). Os erros débense marcar no exame 

(rodeados con círculos); o número de faltas/erros e acentos, e os descontos 

practicados débense indicar claramente no apartado “observacións”.  

- Farase un exame por avaliación seguindo fielmente o modelo da ABAU vixente no 

presente curso. 

- En todos os niveis e ensinanzas se considerará aprobada unha avaliación cando, 

unha vez examinados e ponderados todos os instrumentos de avaliación do 

trimestre, e aplicadas as porcentaxes establecidas, o alumno ou a alumna obteña 

unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 

- Non se realizarán recuperacións porque se aplicará o sistema de avaliación 

continua, de xeito que en cada exame entre sempre toda a materia anterior 

desde o inicio do curso.  
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- Unha avaliación considerarase aprobada cando a alumna ou o alumno teña una 

nota igual ou superior a 5. 

- Os exames estarán puntuados sobre 10 puntos. Para sumarse o valor dos demais 

instrumentos de avaliación, o exame debe chegar ao 4.5 puntos. 

- O exame incluirá avaliación da obra de lectura, seguindo o modelo da ABAU. 

- As tarefas de clase ou as tarefas entregadas (traballos, redaccións, comentarios de 

texto, exercicios de gramática, exposicións…) valoraranse ata 1 punto da nota da 

avaliación, que se sumará á nota do exame. 

 

Realizarase unha única proba escrita por avaliación, e seguirá o seguinte modelo da 

ABAU elaborado pola CIUG, ou, de cambiar, seguirase o novo proposto para o curso 

presente: 

✔ Resumo ou esquema do texto: 1 punto. 

✔ Comentario crítico do contido do texto: 2 puntos. 

✔ Dúas preguntas de coñecemento gramatical (morfoloxía, sintaxe, semántica, 

lexicoloxía, variación lingüística): 1.5 puntos cada unha. 

✔ Unha pregunta que combina a exposición teórica coa aplicación práctica a 

un fragmento sobre a obra lida durante el curso: 2 puntos. 

✔ Unha pregunta tema de Historia da Literatura mais unha aplicación práctica a 

un fragmento representativo desa época (p.ex. sinalar as características dun 

autor ou movemento que se recoñecen no fragmento dado): 2 puntos. 

 

PROTOCOLO ANTE A SITUACIÓN DE COPIA POR PARTE DO ALUMNADO 

 

a) Se algún alumno é sorprendido polo profesor copiando será puntuado cun 0 nesa 

proba, sen prexuízo das medidas disciplinarias que corresponda de acordo coas 

NOF do Centro e a lexislación vixente.  

b) O mesmo aplicarase aos casos de traballos plaxiados ou non elaborados polo 

alumno. Idéntico procedemento seguirase no caso de que nunha proba 

detéctese que un alumno posúe material cuxa finalidade obvia é a copia 

(chuletas, escritura nas mans, uso do teléfono móbil, presenza de auriculares, etc), 

aínda que non chegue a utilizalo de forma efectiva. 
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c) O exame non se repetirá para este alumnado. 

d) O exame será retirado no momento. 

e) Será posto en coñecemento da Xefatura de Estudos e presentarase un parte 

disciplinario o máis axiña posible. 

 

Para evitar na medida do posible estas situacións, o profesorado do departamento 

aplicará, sempre que o considere necesario, o seguinte protocolo: 

 

a) Na realización dos exames ou probas o alumnado deberá permanecer co pelo 

recollido. 

b) Os móviles deberán estar apagados, boca abaizo e colocados nun recanto do 

pupitre. Non deberán ser manipulados durante o exame. 

c) Cando o exame propoña exercicios expositivos sobre contidos de literatura, é 

recomendable entregar papel marcado (por exemplo, una pequeña marca de 

auga), e cambiar esta marca en cada exame e grupo. 

d) O alumnado debe asistir sen reloxo ao exame. Valerase para o control do tempo 

dos reloxos das aulas. 

 

7. I.T.I. DE 1º DE E.S.O. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

30% Asistencia proveitosa a clase e actitude solidaria ante a aprendizaxe dos 

compañeiros. Isto engloba: 

- Actitude na aula: interese, atención, esforzo, participación. 

- Respecto ás normas e os compañeiros. 

- Valoración das actividades e progresión. 

- Notas positivas e negativas relacionadas coa presentación de tarefas e a 

participación nos traballos grupais. 

35% Presentación de traballos individuais tanto orais como escritos, atendendo aos 

seguintes aspectos: 

- Escolla adecuada da información solicitada. 

- Boa presentación do traballo en cuestión atendendo á ortografía, gramática, 

estética do texto. 

- Corrección nas exposicións orais atendendo ao uso correcto da lingua, 

xestualidade, material de apoio… 
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35% Elaboración, participación e presentación de traballos en grupo tanto orais coma 

escritos, atendendo aos seguintes aspectos: 

- Escolla adecuada da información solicitada. 

- Boa presentación do traballo en cuestión atendendo á ortografía, gramática, 

estética do texto. 

- Corrección nas exposicións orais atendendo ao uso correcto da lingua, 

xestualidade, material de apoio… 

- Actitude solidaria e participativa cos compañeiros de grupo. 

Nos traballos escritos valorarase a corrección ortográfica e a correcta presentación, 

descontando 0,10 puntos por cada falta de ortografía ou por erros na presentación ou 

redacción do traballo, ata un máximo de 2 puntos. 

 

8. TEXTO TEATRAL E ESPECTÁCULO: COMPRENSIÓN, PRODUCIÓN 

E REPRESENTACIÓN DE TEXTOS DRAMÁTICOS. CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN. 

20% Asistencia proveitosa a clase e actitude solidaria ante a aprendizaxe dos 

compañeiros. Isto engloba: 

- Actitude na aula: interese, atención, esforzo, participación. 

- Respecto ás normas e os compañeiros. 

- Valoración das actividades e progresión. 

- Notas positivas e negativas relacionadas coa presentación de tarefas e a 

participación nos traballos grupais. 

40% Presentación de traballos individuais tanto orais como escritos, atendendo aos 

seguintes aspectos: 

- Escolla adecuada da información solicitada. 

- Boa presentación do traballo en cuestión atendendo á ortografía, gramática, 

estética do texto. 

- Corrección nas exposicións orais atendendo ao uso correcto da lingua, 

xestualidade, material de apoio… 

40% Elaboración, participación e presentación de traballos en grupo tanto orais coma 

escritos, atendendo aos seguintes aspectos: 

- Escolla adecuada da información solicitada. 

- Boa presentación do traballo en cuestión atendendo á ortografía, gramática, 

estética do texto. 
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- Corrección nas exposicións orais atendendo ao uso correcto da lingua, 

xestualidade, material de apoio… 

- Actitude solidaria e participativa cos compañeiros de grupo. 

Nos traballos escritos valorarase a corrección ortográfica e a correcta presentación, 

descontando 0,10 puntos por cada falta de ortografía ou por erros na presentación ou 

redacción do traballo, ata un máximo de 2 puntos. 

 

9. PROXECTO INTEGRADO DE COMENTARIO DE TEXTO. 2º 

BACHERELATO. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

- No hai exame convencional. 

- Cada dúas semanas se proporá unha entrega dun comentario de texto. 

o Cada comentario sen entregar terá unha nota de 0. 

o Cada comentario entregado terá unha nota de 0 a 10. 

- O alumnado terá que entregar a metade dos comentarios entregados pola 

profesora e traballados en clase, sendo como mínimo un de cada disciplina, un de 

lingua castelá, un de historia e un de lingua galega. A recollida de textos da 

materia de filosofía será aparte porque non é unha materia común á todo o 

alumnado de 2º de bacharelato. 

- Considerase unha avaliación aprobada cando a nota sexa igual ou superior a 5. 

- O alumnado terá que atender á ortografía e á redacción: restase 0,1 por cada 

falta, ata un máximo de 2 puntos. 

 

 

10. LITERATURA UNIVERSAL.  1º BACHERELATO. CRITERIOS 

DE CUALIFICACIÓN. 

A nota resultante de cada trimestre obterase a partir da suma das seguintes probas: 

● Dous exames por trimestre. Os exames valoraranse sobre 4 puntos e farase 

media entre eles. 

● Controis e traballos das lecturas establecidas: 3 puntos. 

● Traballo de investigación e exposición oral: 1.5 puntos. 
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● Traballo diario, entrega de tarefas, recitados e lecturas, comentarios de texto: 

1.5 puntos. 

● Cada lectura clásica voluntaria, previamente consensuada coa profesora, 

sobe ata 0.5, ata un máximo de tres obras, cando a nota do trimestre sexa 

igual ou superior a 4. 

● Considérase unha avaliación aprobada cando a nota é igual ou superior a 5. 

● Faltas de ortografía: penalízase 0.1 por cada falta ou 0.1 cada tres tildes, ata un 

máximo de 2 puntos. 

● A nota final de curso será unha media das tres avaliacións. 

 

 

Sistema de recuperación: 

● Alumnado cun trimestre suspenso: 

● Trimestre suspenso con nota igual ou superior a 3 e chega dos tres trimestres 

ao media ao 5: non se realiza exame de recuperación, o alumno ou 

alumna aproba a materia. 

● Se non se cumpre o punto anterior: o alumno ou alumna debe realizar un 

exame de recuperación a final de curso estruturado en trimestres. 

● Alumnado con dous ou tres trimestres suspensos: exame de recuperación a final 

de curso estruturado en trimestres. 

 

PROTOCOLO ANTE A SITUACIÓN DE COPIA POR PARTE DO ALUMNADO 

 

● Se algún alumno ou alumna é sorprendido polo profesor copiando será puntuado 

cun 0 nesa proba, sen prexuízo das medidas disciplinarias que corresponda de 

acordo coas NOF do Centro e a lexislación vixente.  

● O mesmo aplicarase aos casos de traballos plaxiados ou non elaborados polo 

alumno. Idéntico procedemento seguirase no caso de que nunha proba 

detéctese que un alumno posúe material cuxa finalidade obvia é a copia 

(chuletas, escritura nas mans, uso do teléfono móbil, presenza de auriculares, etc), 

aínda que non chegue a utilizalo de forma efectiva. 

● O exame non se repetirá para este alumnado. 

● O exame será retirado no momento. 
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● Será posto en coñecemento da Xefatura de Estudos e presentarase un parte 

disciplinario o máis axiña posible. 

 

Para evitar na medida do posible estas situación, o profesorado do departamento 

aplicará, sempre que o considere necesario, o seguinte protocolo: 

● Na realización dos exames ou probas o alumnado deberá permanecer co pelo 

recollido. 

● Os móviles deberán estar apagados, boca abaizo e colocados nun recanto do 

pupitre. Non deberán ser manipulados durante o exame. 

● Cando o exame propoña exercicios expositivos sobre contidos de literatura, é 

recomendable entregar papel marcado (por exemplo, una pequeña marca de 

auga), e cambiar esta marca en cada exame e grupo. 

● O alumnado debe asistir sen reloxo ao exame. Valerase para o control do tempo 

dos reloxos das aulas. 

 

 

11. EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS (ESA) III/IV 

A cualificación do alumnado responderá aos seguintes criterios: 

20%. Traballo na aula e actitude (interese, participación, colaboración...). 

20%. Lectura das obras propostas para cada módulo. 

60%. Probas escritas e orais, probas obxectivas. 

 

 


