
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA MATERIA DE INGLÉS 

Para avaliar ao alumnado, e que este sistema sexa o máis xusto e obxectivo posible, á vez que 

axude ao alumnado con dificultades, levaranse a cabo diferentes probas nas diferentes 

habilidades lingüísticas. O alumnado fará proxectos, traballos escritos, exames de diversas 

índoles (fill in the gaps, resposta larga, matching, multiple choice, etc). Ademáis, o sistema 

de avaliación é contínuo, refozando a aprendizaxe contínua nos contidos (os cales sempre irán 

do máis sinxelo ao máis complexo). 

Considerarase superada a materia cando se obteña un 5 ou superior no total da suma das 

porcentaxes dos criterios de avaliación. Isto quere decir que, se un alumno ten unha media de 

4,9, na avaliación terá un 4. E soamente na última avaliación a profesora determinará se o 

alumno, polo seu esforzo e traballo ao longo do curso, adquire o 5. 

Cada avaliación terá un peso diferente, no que se tomará como referencia a nota media real 

do alumno no trimestre para obter a nota final da avaliación ordinaria. Por exemplo, aínda que 

o alumnado teña na avaliación un 4, a media destas farase coa súa nota real, imaxinemos, un 

4,3. Así mesmo, en cada avaliación teranse en conta diferentes porcentaxes para as distintas 

habilidades. Móstrase o seguinte recadro: 

PESO ITEM INSTRUMENTOS 

20%  (traballo do 

alumnado) 

10% traballos entregados 

(essays, panfletos, 

proxectos…) 

Aula virtual  

10% (participación na aula, 

deberes feito, traer material, 

facer as tarefas propostas…) 

Caderno do profesor 

20% Speaking 

Proxectos, exames, 

gravación de audios, 

presentacións orais… 

20% Writing Exames, essays, proxectos… 

20% Gramática e vocabulario Exames de unidades 

20% 

10% Listening Exames e exercicios variados 

(gap filling, multiple choice, 

etc) 
10% Reading 



  

O peso das avaliacións queda recollido na seguinte táboa: 

 

PESO AVALIACION 

20% 1º avaliacion 

30% 2º avaliacion 

50% 3º avaliacion 

+1  ou 30%+70% Avaliación Ordinaria 

 

 

En canto a Avaliación Ordinaria, establecida pola ORDE do 25 de xaneiro de 2022, os 

criterios de avaliación serán os seguintes: 

a) Aquel alumnado cuxa suma da porcentaxe das tres avaliacións sea  5 ou superior, 

poderá incrementar ata un punto  na súa nota final de avaliación ordinaria realizando 

unha serie de exercicios e/ou proxectos marcados polo profesor. Estes poden ser 

proxectos interdisciplinares con outra materia. Un exemplo pode ser a creación dun 

flipbook dun libro que lesen. Sempre se lle indicará ao alumno de que maneira se lle 

vai a avaliar (rúbricas, nota simple…). 

b) Aqueles alumnos cuxa suma das porcentaxes sexa 4 ou superior (isto quere decir que 

a súa media está entre o 4 e o 4,9), e tendo en conta que a súa evolución ao longo do 

curso foi favorable, fará unha serie de exercicios de reforzo e consolidación que, de 

ser realizados de maneira positiva, lles permitirá aprobar a materia. 

c)  Aqueles alumnos cuxa suma das porcentaxes sexa inferior a 4 adicarán o tempo da 

avaliación ordinaria a reforzar os contidos mínimos do curso. Para aprobar a materia, 

este alumnado fará un único exame escrito que contará un 70% da nota final. O 30% 

restante será a suma da nota obtida polo alumno en cada avaliación no item de tarefas 

entregadas; isto é, a suma de tódalas tarefas entregadas polo alumno ao logo do curso 

(cuxa nota se pode comprobar na Aula Virtual). A proba final terá as seguintes 

características: 

 

• Proba  escrita única onde se lles avaliará dos mínimos esixibles para pasar o 

curso. Esta proba constará de exercicios de gramática e vocabulario, así como un 

Reading e un Writing. 

 

• A proba  constará de exercicios típicos levados a cabo ao longo do curso. 

 

• Traballarase co alumnado material de reforzo extra para a preparación do exame. 

 


