
DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA (IES AS INSUAS)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN*

Os criterios de cualificación son os seguintes: 

Avaliación trimestral

Probas obxectivas e portfolio (80%) Actividade cotiá (20%)

▪ Portfolio.  Os  traballos  escritos
ou orais elaborados seguindo as
pautas indicadas pola profesora
(textos de creación, comentarios
de textos, exposicións...)  (20%).
Será  responsabilidade  do
alumnado  a  custodia  e
conservación do portfolio.

▪ As  probas  obxectivas.  Haberá
dous  exames  como  mínimo  en
cada  trimestre.  Algún  deles
poderá ser oral (50%).

▪ Traballos  ou  probas  da  lectura
(10%).

Neste apartado é preciso acadar unha
nota mínima de 3'5 puntos.

O caderno de traballo (5%). Deberá presentarse co nome do alumno/a e
da  materia;  estar  organizado  por  unidades  ou  contidos;  todas  as
actividades  estarán  identificadas  (título  e,  se  fose  o  caso,  número  e
páxina…);  as  correccións  das  actividades  estarán  destacadas  e  estarán
anotados  os  contidos  que  o/a  docente  indique  dos  proxectados  ou
expostos nos taboleiros da aula. 
Seguindo os acordos acadados para o Tratamento Integrado de Linguas
(TIL), preferentemente empregarase a “carpeta de linguas” (unha carpeta
de aneis  para todas as materias  lingüísticas),  salvo que o/a docente en
cuestión vexa máis operativo o uso do caderno tradicional, sobre todo nos
niveis inferiores ou no alumnado con máis dificultades.
Traballo e participación na clase (15%). Dispor do material preciso para as
actividades (caderno, libro, material adicional: libro de texto, de lectura,
fichas…); seguir axeitadamente as pautas que recibe; expresarse en lingua
galega, coa maior corrección posible; respectar o funcionamento da clase
(evitar comentarios  improcedentes,  interrupcións…);  respectar  as
compañeiras  e  compañeiros;  coidar  o  material  da  aula  (mesa,  cadeira,
ordenador…);  rematar  tarefas,  exercicios  ou  actividades,  ler,  visualizar,
procurar informacións, revisar as explicacións; amosar interese e participar
activamente con preguntas oportunas etc.
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Avaliación ordinaria
de xuño

Será a media ponderada das cualificacións das tres avaliacións superadas (30% a primeira, 30% a segunda e 40% a terceira) e 
para aprobar deberá acadarse un 5.

Avaliación
extraordinaria

Na convocatoria extraordinaria de xuño non se teñen en conta as porcentaxes; haberá unha única proba que será cualificada
sobre 10 puntos.

Observacións

1. Na produción de textos orais e escritos dos alumnos avaliarase: o rexistro axeitado, a expresión correcta de acordo coas normas
ortográficas, morfolóxicas e léxicas das lingua galega, así como coas propiedades textuais de coherencia, cohesión e adecuación. Os
erros gramaticais poderán diminuír a puntuación entre 0'05 (acentuación errada, confusión b/v...) e 0'1 (uso de y/j, tempos verbais
compostos, mala colocación do pronome, castelanismos léxicos graves...), ata un máximo de: -1 punto en 1º e 2º ESO e -2 puntos
en 3º e 4º ESO.

2. Todas as probas e actividades propostas terán indicada a puntuación que corresponda de acordo ás pautas que determinará en
cada momento o/a docente. 

3. Non  se  repetirán  probas  nos  casos  de  non  asistencia,  agás  en  circunstancias  excepcionais  como  enfermidade  debidamente
xustificada. 

4. O/a docente indicará as tarefas e/ou probas que haxa que recuperar,  atendendo aos ritmos de desenvolvemento do grupo. O
alumnado será informado das decisións adoptadas a este respecto coa suficiente antelación. 

5. Debido a que a nota final de cada trimestre debe ser un número enteiro, aplicarase un redondeo que só será cara arriba a partir de
cinco décimas (incluídas).

6. Calquera actividade e/ou proba na que se teña copiado terá como consecuencia inmediata a non valoración da mesma e a obriga
de repetila.

7. O alumnado pode  ler  por  trimestre  dous libros  voluntarios,  sempre e  cando teña  lido  o  obrigatorio.  As  lecturas  voluntarias
sumaranse a partir de que o alumno/a teña acadado unha nota mínima de  3'5  na avaliación. O/a docente indicará cal será o
procedemento para avaliar estas lecturas, dependendo de cada libro. Cada lectura voluntaria pode sumar ata 0'5 puntos. 

8. Como alternativa ás lecturas voluntarias, os/as estudantes que teñan interese, poderán levar a cabo un traballo de investigación
académica dirixido polo/a docente. Sumaríase aos do portfolio, pero terá maior extensión e profundidade. Podería sumar, polo
tanto, ata 1 punto extra, sempre tamén que a nota mínima xa fose de 3’5 na avaliación.

*Os criterios de avaliación seguen estritamente o currículo vixente para a materia de Lingua Galega e Literatura na ESO (Decreto 86/2015 do 25 de
xuño, DOG do 29 de xuño de 2015). Estes criterios están concretados nos estándares de aprendizaxe de tal xeito que permiten a súa relación directa
coas competencias.
Os criterios de promoción son os recollidos no apartado IV, Avaliacións, promoción e titulación, do Decreto 86/2015.

Ramón Blanco Fernández, xefe de departamento
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