
4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

4.1. 1º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECÍFICOS DE 
ÁREA (LG); 60%

CCL_EO; 10%

CCL_EE; 10%

CCL_CO; 5%

CCL_CE; 
5%

CAA; 3%

CSC_TG; 3%

CCEC; 2% CD; 1%

CSIEE; 1%

ESPECÍFICOS DE ÁREA (LG)

CCL_EO

CCL_EE

CCL_CO

CCL_CE

CAA

CSC_TG

CCEC

CD

CSIEE



GRUPO DE EA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

ESPECÍFICOS DE ÁREA (LG) Probas escritas 60% 

CCL_EO Rúbrica LG_R1_CCL_EO_1 10% 

CCL_EE Rúbrica LG_R2_CCL_EE_1 10% 

CCL_CO Probas escritas 5% 

CCL_CE Probas escritas 5% 

CAA Rúbrica LG_R3_CAA_1  3% 

CSC_TG Rúbrica LG_R4_CSC_TG_1 3% 

CCEC Rúbrica LG_R5_CCEC 2% 

CD Rúbrica LG_R6_CD 1% 

CSIEE Rúbrica LG_R7_CSIEE 1% 

Cualificación total 100% 

 

 
 

1. En todas as avaliacións traballarase cos cinco bloques (B1 Comunicación oral. 
Escoitar e falar. B2 Comunicación escrita. Ler e escribir. B3 Funcionamento da 
lingua. B4 Lingua e sociedade. B5 Educación literaria) aos que van asociados 
uns determinados estándares de aprendizaxe, cos diferentes procedementos e 
instrumentos de avaliación. 

2. En todas as avaliacións as probas escritas computarán un 70% da cualificación. 
As lecturas obrigatorias de cada trimestre e as actividades relacionadas con elas 
computarán un 10%. 
O traballo diario na clase e na casa, así como os traballos de investigación 
suporán un 10% da nota. 
A expresión oral suporá o outro 10% da cualificación da avaliación, repartido do 
seguinte xeito: 5% por utilizar a lingua galega na clase. 5% proba de expresión 
oral. 

3. Traballarase cun sistema de avaliación continua polo que non se contemplan 
exames de recuperación por avaliacións. 

4. En xuño deseñarase unha proba de recuperación para quen teña unha ou dúas 
avaliacións suspensas. Quen suspenda as tres avaliacións deberá ir a setembro 
coa materia pendente. 

5. A proba extraordinaria de setembro superarase cunha cualificación igual ou 
superior a cinco (5). Os criterios de cualificación serán os mesmos ca en xuño, 
sempre e cando a loxística nolo permita ( o tempo para a realización da proba, 
o espazo compartido para varios niveis ...). Aínda así avaliaranse todas as 
competencias. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4.2. LG 2º ESO 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 2º ESO 
 

 

 

 

 

 

GRUPO DE EA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

ESPECÍFICOS DE ÁREA (LG) Probas escritas 60% 

CCL_EO Rúbrica LG_R1_CCL_EO_1 10% 

CCL_EE Rúbrica LG_R2_CCL_EE_1 10% 

CCL_CO Probas escritas 5% 

CCL_CE Probas escritas 5% 

CAA Rúbrica LG_R3_CAA_1  3% 

ESPECÍFICOS DE 
ÁREA (LG); 60%

CCL_EO; 10%

CCL_EE; 10%

CCL_CO; 5%

CCL_CE; 
5%

CAA; 3%

CSC_TG; 3%

CCEC; 2% CD; 1%

CSIEE; 1%

ESPECÍFICOS DE ÁREA (LG)

CCL_EO

CCL_EE

CCL_CO

CCL_CE

CAA

CSC_TG

CCEC

CD

CSIEE



CSC_TG Rúbrica LG_R4_CSC_TG_1 3% 

CCEC Rúbrica LG_R5_CCEC 2% 

CD Rúbrica LG_R6_CD 1% 

CSIEE Rúbrica LG_R7_CSIEE 1% 

Cualificación total 100% 

 
 
 
 

1. En todas as avaliacións traballarase cos cinco bloques (B1 Comunicación oral. 
Escoitar e falar. B2 Comunicación escrita. Ler e escribir. B3 Funcionamento da 
lingua. B4 Lingua e sociedade. B5 Educación literaria) aos que van asociados 
uns determinados estándares de aprendizaxe, cos diferentes procedementos e 
instrumentos de avaliación. 

2. En todas as avaliacións as probas escritas computarán un 70% da cualificación. 
As lecturas obrigatorias de cada trimestre e as actividades relacionadas con elas 
computarán un 10%. 
O traballo diario na clase e na casa, así como os traballos de investigación 
suporán un 10% da nota. 
A expresión oral suporá o outro 10% da cualificación da avaliación, repartido do 
seguinte xeito: 5% por utilizar a lingua galega na clase. 5% proba de expresión 
oral. 

3. Traballarase cun sistema de avaliación continua polo que non se contemplan 
exames de recuperación por avaliacións. 

4. En xuño deseñarase unha proba de recuperación para quen teña unha ou dúas 
avaliacións suspensas. Quen suspenda as tres avaliacións deberá ir a setembro 
coa materia pendente. 

5. A proba extraordinaria de setembro superarase cunha cualificación igual ou 
superior a cinco (5). Os criterios de cualificación serán os mesmos ca en xuño, 
sempre e cando a loxística nolo permita ( o tempo para a realización da proba, 
o espazo compartido para varios niveis ...). Aínda así avaliaranse todas as 
competencias. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

7.3. LG 3º ESO 
 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 3º ESO 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE EA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

ESPECÍFICOS DE ÁREA (LG) Probas escritas 60% 

CCL_EO Rúbrica LG_R1_CCL_EO_1 10% 

CCL_EE Rúbrica LG_R2_CCL_EE_1 10% 

CCL_CO Probas escritas 5% 

ESPECÍFICOS DE 
ÁREA (LG); 60%

CCL_EO; 10%

CCL_EE; 10%

CCL_CO; 5%

CCL_CE; 
5%

CAA; 3%

CSC_TG; 3%

CCEC; 2% CD; 1%

CSIEE; 1%

ESPECÍFICOS DE ÁREA (LG)

CCL_EO

CCL_EE

CCL_CO

CCL_CE

CAA

CSC_TG

CCEC

CD

CSIEE



CCL_CE Probas escritas 5% 

CAA Rúbrica LG_R3_CAA_1  3% 

CSC_TG Rúbrica LG_R4_CSC_TG_1 3% 

CCEC Rúbrica LG_R5_CCEC 2% 

CD Rúbrica LG_R6_CD 1% 

CSIEE Rúbrica LG_R7_CSIEE 1% 

Cualificación total 100% 

 
1. En todas as avaliacións traballarase cos cinco bloques (B1 Comunicación oral. 

Escoitar e falar. B2 Comunicación escrita. Ler e escribir. B3 Funcionamento da 
lingua. B4 Lingua e sociedade. B5 Educación literaria) aos que van asociados 
uns determinados estándares de aprendizaxe, cos diferentes procedementos e 
instrumentos de avaliación. 

2. En todas as avaliacións as probas escritas computarán un 70% da cualificación. 
As lecturas obrigatorias de cada trimestre e as actividades relacionadas con elas 
computarán un 10%. 
O traballo diario na clase e na casa, así como os traballos de investigación 
suporán un 10% da nota. 
A expresión oral suporá o outro 10% da cualificación da avaliación, repartido do 
seguinte xeito: 5% por utilizar a lingua galega na clase. 5% proba de expresión 
oral. 

3. Traballarase cun sistema de avaliación continua polo que non se contemplan 
exames de recuperación por avaliacións. 

4. En xuño deseñarase unha proba de recuperación para quen teña unha ou dúas 
avaliacións suspensas. Quen suspenda as tres avaliacións deberá ir a setembro 
coa materia pendente. 

5. A proba extraordinaria de setembro superarase cunha cualificación igual ou 
superior a cinco (5). Os criterios de cualificación serán os mesmos ca en xuño, 
sempre e cando a loxística nolo permita ( o tempo para a realización da proba, 
o espazo compartido para varios niveis ...). Aínda así avaliaranse todas as 
competencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4. LG 4º ESO 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 4º ESO 
 

 

 

GRUPO DE EA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

ESPECÍFICOS DE ÁREA (LG) Probas escritas 60% 

CCL_EO Rúbrica LG_R1_CCL_EO_1 10% 

CCL_EE Rúbrica LG_R2_CCL_EE_1 10% 

CCL_CO Probas escritas 5% 

CCL_CE Probas escritas 5% 

CAA Rúbrica LG_R3_CAA_1  3% 

CSC_TG Rúbrica LG_R4_CSC_TG_1 3% 

CCEC Rúbrica LG_R5_CCEC 2% 

ESPECÍFICOS DE 
ÁREA (LG); 60%

CCL_EO; 10%

CCL_EE; 10%

CCL_CO; 5%

CCL_CE; 
5%

CAA; 3%

CSC_TG; 3%

CCEC; 2% CD; 1%

CSIEE; 1%

ESPECÍFICOS DE ÁREA (LG)

CCL_EO

CCL_EE

CCL_CO

CCL_CE

CAA

CSC_TG

CCEC

CD

CSIEE



CD Rúbrica LG_R6_CD 1% 

CSIEE Rúbrica LG_R7_CSIEE 1% 

Cualificación total 100% 

 
1. En todas as avaliacións traballarase cos cinco bloques (B1 Comunicación oral. 

Escoitar e falar. B2 Comunicación escrita. Ler e escribir. B3 Funcionamento da 
lingua. B4 Lingua e sociedade. B5 Educación literaria) aos que van asociados 
uns determinados estándares de aprendizaxe, cos diferentes procedementos e 
instrumentos de avaliación. 

2. En todas as avaliacións as probas escritas computarán un 70% da cualificación. 
As lecturas obrigatorias de cada trimestre e as actividades relacionadas con elas 
computarán un 10%. 
O traballo diario na clase e na casa, así como os traballos de investigación 
suporán un 10% da nota. 
A expresión oral suporá o outro 10% da cualificación da avaliación, repartido do 
seguinte xeito: 5% por utilizar a lingua galega na clase. 5% proba de expresión 
oral. 

3. Traballarase cun sistema de avaliación continua polo que non se contemplan 
exames de recuperación por avaliacións. 

4. En xuño deseñarase unha proba de recuperación para quen teña unha ou dúas 
avaliacións suspensas. Quen suspenda as tres avaliacións deberá ir a setembro 
coa materia pendente. 

5. A proba extraordinaria de setembro superarase cunha cualificación igual ou 
superior a cinco (5). Os criterios de cualificación serán os mesmos ca en xuño, 
sempre e cando a loxística nolo permita ( o tempo para a realización da proba, 
o espazo compartido para varios niveis ...). Aínda así avaliaranse todas as 
competencias. 

 
 
 

9.ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

Os alumnos ou alumnas que teñan algunha materia pendente do ano anterior poderán 

ir facendo traballos ao longo do curso co fin de superar a materia. Para isto, en cada 

avaliación entregaránselles, cando menos, unha batería de exercicios coa que traballar.  

A profesora ou profesor encargada do nivel recibirá os alumnos pendentes e 

proporcionará as actividades por unidades (fotocopias) coa periodicidade que o 

departamento considere oportuno. Estas alumnas e alumnos terán a posibilidade de 

asistir –e de feito os profesores invitarán a que así sexa- a asistir nalgún recreo ao 

departamento no caso de existiren dúbidas ou ben para clarificar calquera aspecto 

relacionado coa unidade de traballo. 

A proba de avaliación para recuperar materias pendentes de cursos pasados será 

consensuada entre todos os profesores do departamento, facendo unicamente un 

modelo de proba por convocatoria e nivel. 



Os libros de texto referencia serán os mesmos do curso indicados no espazo 

correspondente a cada nivel. 

A cualificación final axustarase aos seguintes parámetros: 

 Os traballos puntuarán como máximo un 30% 

 A proba escrita terá unha puntuación que oscilará entre o 70 % e o 100% 

dependendo dos traballos presentados. 

Tanto nos traballos como nas probas avaliaranse as competencias seguindo o 

mesmo criterio ca no curso ordinario. 

Así mesmo, en caso de non superar a materia sumadas as notas das tres avaliacións, 

os alumnos terán dereito a un exame final entre o mes de maio/xuño. Esta proba 

puntuará sobre 10 e deberá obter como mínimo unha cualificación de 5 para poder 

superar a materia. 

Aos alumnos e ás alumnas que aproben dúas avaliacións do curso actual quédalles 

automaticamente aprobada a pendente. 

 

 

 

 


