
2. Avaliación e cualificación  4º ESO 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 
Seguimento diario do traballo: contrólanse as entregas, corríxense  e 
cualifícanse  as tarefas, resólvense dúbidas e proporciónanse as explicacións 
necesarias. 

Observación da forma en que o alumnado se desenvolve cos medios 
telemáticos utilizados (CD), e das estratexias que utiliza para organizar o 
traballo,  resolver dificultades (CAA) e mellorar a súa competencia lingüística. 

 

Instrumentos: 
Actividades e probas para todos os skills, realizadas telemáticamente, tal e 
como se especifica no apartado 3 de esta adaptación. 

 

 

Cualificación final 
Como norma xeral, ao alumnado faráselle a media da nota obtida nas 
avaliacións  primeira (50%) e segunda (50%) . 

O alumno obterá unha nota no terceiro trimestre* que será o resultado do 
grao de execución das actividades propostas (70%) e do grao de competencia 
nos distintos skills (30%). Esta nota servirá como referente para subir ou 
manter a nota media das avaliacións anteriores segundo os seguintes 
criterios: 

• Se unha alumna ou alumno ten unha nota media negativa como resultado 
das avaliacións primeira e segunda, e a nota da terceira avaliación é positiva 
(maior ou igual que 5), a súa media inicial pode aumentar ata 2 puntos  (o 
20% da nota da terceira avaliación). 

• O alumnado que, tendo una nota media positiva nas avaliacións primeira 
e segunda, obteña na terceira avaliación una nota superior a esa media en 
máis de 2 puntos, pode aumentar a súa media inicial ata 2 puntos (o 20% da 
nota da terceira avaliación). 

• O resto de alumnado pode aumentar a media (positiva ou negativa) da 
primeira e segunda avaliación ata 1.5 puntos (o 15% da nota da terceira 
avaliación). 

*Excepcionalmente, un alumno o alumna que obteña unha nota  de a lo 
menos 7 (grao de execución + grao de consecución) no terceiro trimestre, 
podería aprobar a materia se se apreciase, nas probas máis obxectivas, que o 
grao de consecución dos skills  é satisfactorio e a súa CCL mellorou 
considerablemente con respecto a avaliacións anteriores. 

 



 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
A proba de setembro será escrita e dos contidos léxicos e gramaticais traballados 
na primeira e segunda avaliación (ata o 12 de marzo) e reforzados na terceira. A 
proba pode conter reading e/ou writing. 

 
 
 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Coñecer o  léxico e o uso das estruturas gramaticais recollidas nos contidos 
mínimos de 3º ESO  

Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles 
importantes en textos breves e sinxelos,escritos nun rexistro informal ou 
estándar, que traten de asuntos cotiáns ou temas coñecidos  

Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e 

Indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de inmediata 
necesidade. 

 

Criterios de cualificación: 

Examen feito na 2º avaliación: 40% da nota 

Probas de recuperación feitas na 3º avaliación: 30% 

Traballo entregado na 1º avaliación: 15% da nota 

Traballo de reforzo (telemático) feito na 3º avaliación: 15% da nota.  

 

O alumnado que supere a materia de 4º de ESO terá unha avaliación positiva na 
materia pendente de 3º.    

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

1 examen parcial realizado no 1º trimestre. 

Traballo de reforzo recollido no 1º trimestre 

Exercicios de reforzo (telemático) enviados a profesora para a súa corrección 

2 examen parcial ou examen final, según o caso, presencial ou telemático. 

 

 

 

 

 

 

 



* Cálculo da nota do terceiro trimestre:  

 Grao de execución das actividades propostas para as distintas aprendizaxes ou skills (70% 
da nota global). 

 Progress check (semanas 
1-3) 

(20% da nota). 

 Esta é unha fase de 
incorporación á terceira 
avaliación  e ao novo 
sistema de traballo 
telemático. 

 Progress check (semana 
1,2,3,4) 

(40% da nota) 

 Esta é unha fase de reforzo e 
ampliación das aprendizaxes 
anteriores. O alumnado xa 
coñece o procedemento de 
traballo. 

 Progress check (semanas 
5,6,7,8) 

(40% da nota) 

 Esta é unha fase de 
reforzo e recuperación 
das aprendizaxes 
anteriores. 

NOTA 0-10 polo traballo 
realizado 

 NOTA 0-10 polo traballo 
realizado 

  

 NOTA 0-10 polo 
traballo realizado 

Darase unha puntuación de 0-10 para cada período segundo o número  de tarefas, 
actividades e probas realizadas. 

Para obter a puntuación máxima (10), todas as tarefas deben estar feitas, completas, ben 
presentadas, debidamente corrixidas (as que  eran de auto corrección) e entregadas dentro 
das marxes establecidas. Poden conter erros pero deben manter certa coherencia e estar 
feitas dun xeito reflexivo e ordenado. 

 *NOTA: Non contarán as tarefas nas que se detectou que foran copiadas. 

 Grao de competencia lingüística para os diferentes skills (30% da nota global). 

Reading 
comprehensi
on 

15% 

Grammar 
(exercises  lessons 

and tests)   40% 

Writing 

25% 

Speaking 

10% 

Listening 

10% 



 NOTA 0-10 

  

 NOTA 0-10 NOTA 0-
10 

NOTA 0-
10 

NOTA 0-10 

Tendo en conta o criterio de avaliación continua,  a profesora porá unha nota para cada 
skill, segundo o nivel de competencia lingüística da alumna ou alumno a xulgar polas 
diferentes actividades e/ou probas (realizadas. 

Valoraranse os progresos realizados ao longo do curso e teranse especialmente en conta as 
probas máis obxectivas realizadas cara ao final do trimestre. 

  

 


