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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 A nota final da AVALIACIÓN ORDINARIA DE XUÑO farase en función da seguinte porcentaxe: 
 

 1ª AVALIACIÓN: 30% DA NOTA 

 2ª AVALIACIÓN: 30% DA NOTA 

 3ª AVALIACIÓN: 40% DA NOTA 

 

 
O profesorado do Departamento de Lingua Castelá e Literatura informará ao 
alumnado da nota obtida en cada avaliación: 
 
a) No caso de facerse recuperacións das avaliacións  e de que o alumnado 

adquirise un resultado positivo nestas, a media da avaliación ordinaria 
de xuño efectuarase coa nota obtida nas probas de recuperación. 

 
b) No caso de facerse recuperacións das avaliacións e de que o alumnado 

adquirise un resultado negativo inferior ao das avaliacións, a media da 
avaliación ordinaria de xuño efectuarase coa nota da avaliación para 
favorecer ao alumnado. 

 

 Os alumnos e as alumnas cuxa media global das tres avaliacións non sexa cinco ou superior 
a cinco, terán que facer unha recuperación na última semana do curso, mediante a 
realización dunha proba obxectiva que incluirá preguntas relativas aos contidos tratados nos 
tres trimestres. Pero, dado que non hai tempo para facer probas de comprensión e expresión 
oral, o baremo de cualificación do exame será o seguinte: 
 

Estándares 1º e 2º ESO 3º e 4º ESO 

Compresión e expresión escrita 50% 30% 

Coñecemento da lingua  30% 30% 

Educación literaria 20% 40% 

 
Na NOTA DA AVALIACIÓN ORDINARIA DE XUÑO DO ALUMNADO QUE TEÑA QUE 
REALIZAR A RECUPERACIÓN, terase en conta as tareas e/ou proxectos realizados 
en cada avaliación. Polo tanto, a nota da avaliación ordinaria de xuño farase en 
función da seguinte porcentaxe: 
 

● PROBA OBXECTIVA: 70% da nota. 
● TAREFAS/PROXECTOS: 30% da nota. 
 
 



O profesorado do Departamento de Lingua Castelá e Literatura, despois da 3ª 
avaliación elaborará un informe individualizado de cada alumno/a, cuxa media 
global das tres avaliacións non sexa 5 ou superior a cinco,  no que se 
especificarán os seguintes datos: 
 
a) Os contidos e/ou estándares de aprendizaxe que terán que ser recuperados. 
b) Os procedementos de recuperación que se empregarán. 
c) Os criterios de cualificación para o cómputo da nota da avaliación ordinaria 

de xuño.  
 

 O alumnado, cuxa media global das tres avaliacións non sexa superior a cinco, durante a 
avaliación ordinaria  (as dúas últimas semanas do curso, aproximadamente cinco/seis 
sesións) recibirá explicacións teóricas sinxelas de repaso de contidos de coñecemento da 
lingua, educación literaria e de comprensión e composición escrita de textos. Ademais,  
realizará tarefas de reforzo e profundización dos contidos que se centrarán na lectura e 
análise e composición de textos literarios e non literarios, na identificación e análise de 
unidades lingüísticas (clases de palabras) así como na análise e idenfiticación de sintagmas e 
oracións.  
 

 

 O alumnado, cuxa media global das tres avaliacións sexa superior a cinco, durante a 
avaliación ordinaria (as dúas últimas semana do curso, aproximadamente cinco/seis sesión) 
realizará  unha tarefa creativa que pode consistir: na lectura dun libro (elixido polo 
alumnado en acordo co profesor e/ou profesora) e composición dun texto oral, escrito e/ou 
visual (un híbrido de imaxes e textos) a partir do mesmo (por exemplo: fanfiction, vídeo 
reseñas, lapbooks, entrevistas de autor…); na composición de diversos textos das diferentes 
modalidades discursivas traballadas ao longo do curso; creación de podcasts; elaboración 
dun xornal… Esta tarefa será avaliada mediante unha rúbrica de avaliación que pode 
incrementar ata un punto a nota da avaliación ordinaria. 

 
 

 
 
 
 
 
 

A XEFA DE DEPARTAMENTO, ÉRIKA PAZOS FERNÁNDEZ.  
 

EN MUROS, A 4 DE ABRIL DE 2022. 
 

  


