
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN FINAL 2º BACH 

A cualificación final obterase sumando a media ponderada  das dúas primeiras 
avaliacións ( 40% da primeira e 60% da segunda) e 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 4, 
esta nota incrementarase en función do traballo desenvolvido e do grado de 
competencia lingüística acadada na terceira 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 non chegou a  4, o alumnado deberá 
facer unha proba de recuperación presencial, se fose posible, ou telemática, á que 
se lle sumará o 15% da nota da terceira avaliación. 
 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA 3º AVALIACIÓN. (10PTS=15% nota final)) 
 
Nota obtida a partir do grao de execución das actividades propostas *(70%) e do grao de 
competencia ** nos distintos skills.(ABAU texts 15%, listening, grammar/vocabulary 15%)  

*tarefas entregadas 
** grao de corrección das tarefas. 

 

TEXTS (poden variar 
según o curso) 

Listening/phonet. Grammar/vocab 

Ballet dancer Michael Easter I wish powerpoint 

Mediterranean diet Profile photo rephrasing 1 

Malala Phonetics: final revision rephrasing 2 

Brands Fans  rephrasing 3 

Gaming   

Like on Mars   

Abau Model 1   

ABAU MODEL 2   

   

As tarefas en cursiva faranse nas próximas semanas. 



 

1º aval 40% 2º ev 60% 3º ev x15%  Final 

8= 3,2 7= 4,2 8= 1,2 8,6  

5=2 4= 2,4 7=1,05 5,45 

4= 1,6 5= 3 0= 0 4,6  (Suspenso por 
nota inferior a 5.Non 
houbo traballo na 3º 
avaliación ) 

4= 1,6 4=2,4 7= 1,05 5,05 

4=1,6 4=2,4 2=0,3 4,3 (suspenso 
porque a suma das 
notas non chega a 
5. Non houbo 
traballo na 3º 
avaliación.) 

4=1,6 3=1,8  (MEDIA=3,4) (7= 1,05) Como a media das 
avaliacións non 
chega a 4 faría a 
recuperación e a 
esa nota 
sumaríaselle  o 
traballo da 3º aval. 

 


