
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN FINAL 1º BACH 

Como norma xeral, ao alumnado faráselle a media da nota obtida na primeira             
(50%) e segunda avaliación (50%). A esta media sumaráselle unha porcentaxe           
(15%) da nota da terceira avaliación, obtida a partir do grao de execución das              
actividades propostas (70%) e do grao de competencia nos distintos skills.           
(30%)  

No caso de que a media das dúas primeiras avaliacións sexa igual ou superior a 
3,5, esta nota incrementarase en función da nota obtida na terceira avaliación 
ata un máximo de 1,5 puntos. 

Para superar a materia, a suma das  dúas cualificacións deberá ser igual ou 
superior a 5. 

Se a media das dúas primeiras avaliacións é inferior a  3,5, o alumnado deberá 
facer unha proba de recuperación presencial, se houbese posibilidade, ou 
telemática, á que se lle sumará o 15% da nota da terceira avaliación. Para 
superar a materia, a suma das  dúas cualificacións deberá ser igual ou  superior 
a 5. 

 
 
Criterios de cualificación da 3º avaliación. (10ptos = 15% da nota final) 
 
Nota obtida a partir do grao de execución das actividades propostas *(50% tarefas 
de entrega obrigatoria + 20% tarefas de autocorrección=70%) e do grao de 
competencia ** nos distintos skills.(reading, writing, listening, grammar/vocabulary 
30% )  

*tarefas entregadas 
** grao de corrección das tarefas. 

 
 
 

Tódalas tarefas (aquelas que corriximos nós e as de “send photo”) serán computadas no 
apartado “ grao de execución” 70%. As tarefas para medir o grao de competencia (30%)son 
as que nos mandades para corrixir. 

 

 

 



Relación de tarefas feitas até o de agora para medir o grao de competencia:  

Grammar :-  Relative clauses 
                -   Sentences for translation. 
 
Listening: - Easter in the USA 
               -   Video 2 -Oxford online learning zone. 

Reading:  - Cinema and money 

Writing: - A film review 
             -  about “Alike” 
             - Sporting habits. before and during lockdown 
             - If you had to try a new sport,dance or other form of exercise,what would you……. 
 
Todas as REVISION SECTIONS son obligatorias para o alumnado que ten algunha 
avaliación suspensa. 
 
 
Exemplos de notas e medias:  
 

1º aval 50% 2º ev 50% 3º ev= + 15%  Nota final 

8= 4 7= 3,5 8= 1,2 8,7 

5=2,5 4= 2 7=1,05 5.55 

4=2 5=2,5 0= 0 4,5 (suspenso porque 
a suma das notas non 
chega a 5. Non houbo 
traballo na 3º 
avaliación.) 
  

4= 2 4=2 7= 1,05 5,05 

4=2 4=2 2=0,3 4,3 (suspenso porque 
a suma das notas non 
chega a 5. Non houbo 
traballo na 3º 
avaliación.) 
 

3=1,5 3=1,5 (MEDIA= 3) 7= 1,05 Como a media das 
avaliacións non chega 
a 3,5 faría a 
recuperación e a esa 
nota  sumaríaselle  o 
traballo da 3º aval. 

 


