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AVALIACIÓN 

 

Este apartado foi modificado e adaptado ao abeiro da 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. Especialmente no que se refire ao artigo 7, nas alíneas 7 e 8: 

7. Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo tres sesións de avaliación 

parciais. Así mesmo, farase o seguimento da recuperación das materias ou dos ámbitos 

pendentes, se for o caso. A derradeira destas tres avaliacións realizarase nas datas que 

se determinen na norma que estableza o calendario escolar para cada curso. 

8. O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final 

dedicarase a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Nese 

sentido, para o alumnado que teña materias ou ámbitos con partes sen superar logo de 

realizada a terceira avaliación parcial, o equipo docente realizará un breve informe de 

avaliación individualizado que debe servir de base para o deseño das correspondentes 

actividades de recuperación. A cualificación definitiva das materias ou dos ámbitos farase 

efectiva na avaliación final de curso. 

 

Xa agora, no proceso de avaliación teremos presentes a avaliación inicial, a 

formativa e a sumativa xa que consideramos a avaliación de forma integradora de todo 

o proceso de ensino e aprendizaxe. 

A avaliación inicial que se fixo ao principio do curso e que faremos ao inicio dunha 

nova secuencia de aprendizaxe realízase mediante actividades orais ou/e escritas e non 

terá carácter sancionador. 

A avaliación formativa terá a finalidade de obter información sobre os alumnos, 

determinar os seus logros e/ou carencias, así como as causas das dificultades de maneira 

que sexa posíbel readaptar a intervención educativa e acadar unha mellor adecuación á 

realidade do alumnado. Deste xeito o erro será considerado como información valiosa co 



obxectivo de coñecermos os puntos fracos e detectarmos solucións ás dificultades. A 

avaliación terá que valorar as catro destrezas: entender, falar, ler e escribir, e os 

coñecementos pragmáticos e interculturais. 

 

1.1 CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN 

 

Os procedementos de avaliación estarán en relación co logro da competencia 

comunicativa e o desenvolvemento e dominio das catro destrezas (comprensión e 

expresión oral; comprensión e expresión escritas) así como a reflexión sobre a lingua e 

os aspectos socioculturais. 

Avaliaranse sempre as seguintes destrezas mediante probas que se describen a 

continuación: 

• A compresión oral consistirá en dar conta da idea global de textos orais 

procedentes de fontes variadas (material pedagóxico da aula, reportaxes de televisión, 

vídeo, radio, películas) sobre temas previamente traballados; testes nos que se debe 

responder á información previamente requiridas; testes de escolla múltipla; exercicio 

verdadeiro–falso; completar enquisas, formularios, etc., a partir dunha información oral. 

  

• A expresión oral consistirá nunha entrevista co docente ou unha exposición 

oral sobre temas tratados nas aulas.  

• A comprensión escrita será desenvolvida atendendo á variedade da tipoloxía 

textual: textos xornalísticos, literarios, informativos, descritivos, científicos, etc. 

• A expresión escrita consistirá na redacción de cartas, notas, mensaxes, 

consellos, etc. sobre temas tratados, en situacións de comunicación determinadas; 

descricións de lugares e persoas; resumo dun texto e comentario; redaccións sobre un 

tema coñecido polos alumnos; realización de enquisas, entrevistas; creación literaria: 

poesía lusófona, escenas dramáticas, etc. 

 

1.2 PROBAS ORAIS E ESCRITAS 

As probas orais e escritas serán acordadas e fixadas cos estudantes en cada unha 

das avaliacións. Realizaranse tantas probas como se considerar preciso.  

As probas orais son obrigatorias para todos os estudantes en cadansúa avaliación. 



Os alumnos de 2º de Bacharelato farán probas adaptadas aos modelos ABAU. 

Copiar nos exames, orais ou escritos, con recurso a calquera método, implica un 

cero na proba.  

1.2.1 ESO 

• Captar a idea global de documentos orais moi breves que conteñan 

combinacións de elementos xa traballados na clase (léxico, estruturas gramaticais, 

expresións). 

• Comprender os enunciados emitidos polos compañeiros ou o profesor en 

situacións de comunicación cara a cara. 

• Extraer a información global e específica de textos escritos breves (escritos 

do profesor, compañeiros, letreiros, anuncios, instrucións) axudándose de elementos 

visuais que acompañen o texto. 

• Utilizar a lingua estranxeira nas actividades de clase ou tarefas propostas 

polo profesor, recorrendo a estratexias que a fagan intelixíbel (sinónimos, xestos, 

solicitude de apoio do profesor e dos compañeiros, aproximacións ao significado, 

escritura, debuxos, etc.), considerando o uso da lingua como un medio necesario para 

desenvolver adecuadamente as ditas tarefas e como unha preparación para comunicarse 

na vida real. 

• Achegarse á lectura de textos en portugués cun sentimento de confianza 

na propia capacidade de comprensión, sen se bloquear perante as palabras 

descoñecidas, empregando os indicios textuais e paratextuais que permitan realizar 

hipóteses de significado. 

• Reproducir modelos textuais, reutilizando as estruturas e o léxico 

aprendido na aula, axustándose á tarefa solicitada, utilizando correctamente as 

correspondencias gráfico-fónicas e os signos de puntuación básicos. Estes textos, aínda 

que conteñan algunhas incorreccións, deberán ser compresíbeis e coherentes. 

• Participar activamente nas actividades que se realicen para, analizando 

palabras, estruturas gramaticais e diversos usos da lingua en situación básicas de 

comunicación, inducir as regras que aparecen nos distintos enunciados. 

• Achegar as súas propias reflexións, baseadas normalmente no coñecemento 

doutros sistemas lingüísticos e incorporando as conclusións obtidas a autocorrección das 



propias producións. 

• Amosar actitude de interese cando se aborden aspectos socioculturais da 

lingua estranxeira e non emitir xuízos negativos polo feito de que sexan diferentes. 

• Recorrer ás outras linguas para solucionar problemas tanto lingüísticos como 

de comunicación. 

• A avaliación será continua, atendendo ao desenvolvemento de capacidades 

e ao esforzo e traballo individual e colectivo atinxido así como á consecución dos 

obxectivos propostos. 

• Os procedementos de avaliación estarán en relación co logro da 

competencia comunicativa e consecución das catro destrezas (compresión escrita e oral, 

expresión escrita e oral), avaliarase a reflexión sobre a lingua e aspectos socioculturais 

así como as competencias básicas 

 

Nestes niveis de debutantes elementais a avaliación formativa debe ser 

prioritaria. De todos modos, dado que no contexto escolar é necesaria establecer unha 

avaliación sumativa, establecemos os seguintes criterios: 

A expresión oral avaliarase na actividade de aula, nas interrelacións cos 

compañeiros e co profesor. Cada avaliación teremos unha proba específica individual, 

atendendo aos obxectivos de cada unidade, en que se avaliará a corrección formal, a 

pronuncia, a capacidade de que a mensaxe se transmita correctamente. 

A comprensión oral avaliarase cunha proba de escoita dun extracto dun programa 

de radio ou similares, dun conto, dunha narración sobre a historia de Portugal e dos 

países da Lusofonía, etc. A proba consistirá en preguntas curtas de comprensión e encher 

ocos en branco dun parágrafo literal da narración escoitada. 

A expresión escrita avaliarase con exercicios que consistan en facer anuncios, 

cartas, emails, redaccións clásicas en que describan como foron as vacacións, os seus 

deportes favoritos a última película que viron, etc. Dependendo do nivel de portugués do 

grupo, a esixencia será maior. 

A comprensión escrita avaliarase tamén con exercicios simples en que a presenza 

da imaxe achegue unha información clara: descubrir erros, completar imaxes, sinalar 

persoas ou obxectos a partir do texto, ordenar diálogos, datos, etc. 

 



1.2.2 Bacharelato 

• Extraer a información global e específica de mensaxes orais emitidas por 

compañeiros polo profesor ou polos medios de comunicación; recoñecer as estratexias 

comunicativas utilizadas polos interlocutores en textos escritos auténticos que traten 

sobre temas de interese xeral. 

• Empregar as destrezas e estratexias relacionadas cos distintos tipos e 

finalidades de lectura. 

• Participar en conversacións e debates preparados previamente sobre temas 

de interese utilizando as estratexias adecuadas e producir mensaxes coherentes e coa 

corrección sintáctica necesaria para a súa compresión e utilizar os distintos elementos 

que aseguren a cohesión e a coherencia do texto. 

• Reflexionar sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira razoando, 

argumentando, deducindo, sintetizando e inducindo as regras correspondentes. 

• Utilizar os elementos lingüísticos de referencia (gramaticais, léxicos, 

ortográficos, fonéticos e textuais) que faciliten a sistematización da aprendizaxe. 

• Reflexionar sobre o propio proceso da aprendizaxe aceptando e corrixindo 

os erros, reformulando as regras, expresando definicións sobre todo o aprendido e 

avanzando nas novas aprendizaxes. 

• Interpretar trazos que definen a cultura ou culturas dos países da Lusofonía, 

e amosar coñecementos de datos de tipo xeográfico, histórico, artístico, literario, etc. 

• Incorporar o mencionado coñecemento na comunicación en situacións 

contextualizadas. 

• Achegarse á diversidade social e cultural que transmite a lingua portuguesa 

e buscar similitudes e diferenzas. 

 

1.3 PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR COÑECEMENTOS PREVIOS 

O alumnado que non tivese escollido portugués como segunda ou como primeira 

lingua en 1º de Bacharelato, e para lles abrir unha oportunidade a aqueles que xa tivesen 

portugués en ESO, ou que son oriúndos dalgún país lusófono, realizarase unha proba na 

que terán que demostrar os coñecementos mínimos para poderen acceder a 2º de 

Bacharelato. Esta proba será similar ás realizadas nos exames da 3º avaliación do curso 

precedente ao que se queira acceder e seguirá os criterios de nivelación do Cadro 



Europeo Común de Referencia e do QuaREPE (Quadro de Referência para o Ensino do 

Português no Estrangeiro). A proba constará de catro partes e avaliaranse as seguintes 

competencias: 

• Comprensión oral (unha proba de audición); 

• Expresión escrita (redacción dun pequeno texto escrito); 

• Expresión oral (unha presentación breve); 

• Comprensión de textos (unha proba de comprensión e desenvolvemento de 

tarefas). 

 

1.4 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Nesta programación a avaliación non é considerada un acontecemento puntual, 

ben polo contrario, avaliar é un proceso continuo, progresivo e dinámico. 

Consecuentemente a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, 

formativa e integradora. 

Coa avaliación continua, avaliaremos no estudante os progresos realizados 

partindo da súa situación inicial e atendendo á diversidade de capacidades, aptitudes, 

ritmos e estilos de aprendizaxe.  

Cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o apropiado, serán 

estabelecidas medidas correctoras e de reforzo educativo adaptados ás necesidades 

específicas de cada estudante.  

A avaliación é considerada integradora de todo o proceso de ensino e aprendizaxe 

polo que será tida en consideración a avaliación inicial, a avaliación formativa e a 

avaliación sumativa. 

A avaliación inicial ou diagnóstica será realizada polo departamento nas primeiras 

semanas de aulas en todos os cursos a través de probas orais e escritas sen carácter 

sancionador. 

A avaliación formativa ten como finalidade obter información sobre os 

estudantes, determinar os seus logros e carencias así como as causas das dificultades, co 

obxectivo de que sexa posíbel adaptar o proceso de ensino á realidade de cada estudante. 

Deste xeito o erro será considero como información valiosa para coñecer os puntos fracos 

e atopar solucións ás dificultades.  

No proceso avaliativo serán tidas en consideración todas as competencias 



básicas: comprensión escrita, comprensión lectora, expresión escrita, expresión oral e a 

competencia intercultural, tan importante no proceso de ensino e aprendizaxe de linguas 

estranxeiras. 

 

1.4.1 ESO 

A avaliación da comprensión e expresión escrita así como da gramática mediante 

unha mesma proba escrita. No caso de 1º, 2º, 3º e 4º da ESO, o manual de referencia é 

Passaporte para Português.  

A expresión oral avaliarase na actividade da aula e na proba específica. Haberá, 

no mínimo, unha proba oral por avaliación. 

A comprensión oral avaliarase mediante unha ou mais probas de “Audição” cada 

trimestre, que segundo o decorrer da avaliación poderán ser ou non integradas nalgunha 

das dúas probas citadas anteriormente (comprensión e expresión escrita e expresión 

oral) ou en datas separadas. 

 

A nota de cada avaliación calcularase segundo estas porcentaxes: 

Probas escritas obxectivas. 30% 

Probas orais e exposicións orais. 30% 

Probas de comprensión oral. 30% 

Desempeño na aula, tarefas realizadas, participación. 10% 

 

Como as materia de lingua portuguesa é progresiva, os criterios de avaliación son 

graduais. Así, para calcular a nota final da materia farase unha media ponderada das tres 

avaliacións do ano lectivo: 30% (1ª avaliación), 30% (1ª avaliación), 40% (1ª avaliación). 

Se o estudante non superar a avaliación, elaborarase un programa de reforzo, 

incluídas probas obxectivas, para que consiga atinxir os contidos mínimos esixíbeis da 

materia. 

 

1.4.2 Bacharelato 

No curso de 1º de Bacharelato a avaliación da compresión escrita, expresión 



escrita e da gramática (funcionamento da lingua), realizarase mediante unha mesma 

proba escrita.  

No caso de 1º de Bacharelato o manual de referencia é Gramática Ativa 1.  

Realizaranse unha ou dúas probas por trimestre, segundo o criterio do profesor e 

seguindo a temporalización marcada. 

A expresión oral avaliarase preferentemente nunha proba oral feita polo profesor 

e a auxiliar de lingua portuguesa. Terase en conta o nivel dos alumnos que comezan co 

portugués por primeira vez. 

A comprensión oral avaliarase mediante unha “Audição”. Eventualmente, pode 

estar integrada coas probas escritas. 

 

A nota de cada avaliación calcularase segundo estas porcentaxes: 

Probas escritas obxectivas e comprensión oral. 40% 

Probas orais e exposicións orais. 40% 

Desempeño na aula, tarefas realizadas, participación. 20% 

 

Os instrumentos e procedementos de avaliación serán os mesmos en Primeira 

Lingua e Segunda Lingua, coa diferenza de que os alumnos que teñan portugués como 

primeira lingua terán que demostrar unha maior competencia, dada a súa exposición a 

máis horas na lingua meta. 

Como a materia de lingua portuguesa é progresiva, os criterios de avaliación son 

graduais. Así, para calcular a nota final da materia de Primeira ou Segunda Lingua farase 

unha media ponderada das tres avaliacións do ano lectivo: 30% (1ª avaliación), 30% (2ª 

avaliación), 40% (3ª avaliación). 

 

Se o estudante non superar a avaliación, elaborarase un programa de reforzo, 

incluídas probas obxectivas, para que consiga atinxir os contidos mínimos esixíbeis da 

materia. 

 

 

En 2º de Bacharelato as probas escritas serán adaptadas ás probas ABAU ou de 

dificultade semellante, quedando a cualificación final determinada do seguinte xeito 



• Probas escritas (tipo ABAU). 

• Elaboración e exposición oral dos temas de cultura da Lusofonía ─temas 

propostos como materia de exame pola comisión de Lingua Portuguesa 

da CIUG─ ou outros suxeridos polo docente. 

• Traballos propostos na aula, con especial fincapé na elaboración sintética 

dos temas ABAU. 

 

A nota de cada avaliación calcularase segundo estas porcentaxes: 

Probas escritas obxectivas. 40% 

Probas orais e exposicións orais. 40% 

Desempeño na aula, tarefas realizadas, participación. 20% 

 

Como a materia de lingua portuguesa é progresiva, os criterios de avaliación son 

graduais. Así, para calcular a nota final da materia de Primeira Lingua farase unha 

media ponderada das tres avaliacións do ano lectivo: 30% (1ª avaliación), 30% (2ª 

avaliación), 40% (3ª avaliación). 

Se o estudante non superar a avaliación, elaborarase un programa de reforzo, 

incluídas probas obxectivas, para que consiga atinxir os contidos mínimos esixíbeis da 

materia. 

 

1.5 RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 

O Departamento de Portugués comprométese a se pór en contacto a partir do 

mes de outubro cos alumnos pendentes da materia en ESO e 1º de Bacharelato. 

Tanto uns coma outros entregarán cada trimestre ao Xefe de Departamento, 

unha redacción sobre un tema proposto previamente e uns exercicios de gramática e de 

funcionamento da lingua marcados polos profesores da materia.  

No terceiro trimestre os que entregasen estas tarefas de maneira satisfactoria e 

aprobasen as redaccións serán cualificados como aptos, tendo a nota que lle 

corresponder segundo a calidade dos seus traballos. 

Se as tarefas encomendas non atinxisen os contidos mínimos esixíbeis 

estabeleceranse probas, segundo as datas oficiais. 

 


