
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E PENDENTES 

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN (apartados a.9 e b.7 da 

Programación) 

ESO 

9.1  A lexislación xeral sobre criterios de avaliación para a ESO, promoción e titulación están 

recollidos: no Decreto 86/2015 de 25 de xuño, publicado no DOG  de 29 de xuño de 2015. 

 

9.2 Mediante a avaliación obtemos información precisa e obxectiva que nos permite tomar 

decisións para a mellora do proceso de ensino–aprendizaxe. O seu fin non é simplemente a 

cualificación dos alumnos/as, senón a valoración do proceso de ensino en toda a súa totalidade 

para así adecuar a práctica docente á realidade de intereses e motivacións do grupo de alumnos 

concreto. 

A avaliación debe estar integrada no proceso de ensino–aprendizaxe, non é simplemente o 

exame que fai ao final dunha unidade ou dun bloque de unidades. O proceso desenvólvese a 

través de: 

 Unha avaliación inicial: servirá para detectar as posibles dificultades e adaptar as actividades e 

metodoloxía previstas. 

 Unha avaliación formativa ou do proceso: terá en conta todos os elementos da programación, 

de maneira que durante a realización do proceso educativo, comprobaremos a adecuación dos 

obxectivos propostos, a selección de contidos, as actividades deseñadas, a metodoloxía 

empregada, a temporalización,... 

 Unha avaliación sumativa ou final: establece os resultados ao termo do proceso total de 

aprendizaxe en cada período formativo e a consecución dos obxectivos. 

 

 

9.3 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 A avaliación é o elemento do proceso educativo que máis interesa e preocupa aos 

alumnos e alumnas e ás propias familias, e por iso os criterios de avaliación  deben estar 

previamente definidos e ser coñecidos por estes.  

Así: 

1)TRABALLO DIARIO: 

No traballo diario valorarase a realización de exercicios (orais e escritos), a atención e 

participación positiva, así como a actitude na aula. 



 -Se algún tipo de exercicios se presenta en grupo, valorarase o sentido de traballo en equipo, a 

planificación, o respecto polos compañeiros e as iniciativas propias. 

 -O traballo diario así como o non absentismo e abandono da asignatura -v.g. das probas ou 

exames de avaliación- son condición sine qua non para acadar o aprobado a efectos da obtención 

da titulación en 4º da ESO. 

 -Os alumnos (de 1º ciclo) deberán manter un caderno dedicado ao seguimento da materia, 

tanto dos apuntamentos recibidos na clase como dos traballos propostos. No mesmo avaliaranse 

positiva ou negativamente aspectos como: limpeza, orde, corrección, cantidade de material 

recompilado, lectura, expresión, ortografía,… A observación do caderno de clase proporciona 

datos, entre outros, sobre o nivel de expresión escrita e gráfica do alumno e sobre os seus hábitos 

de traballo se é sistemático e perseverante no desenvolvemento e revisión das tarefas, claro na 

presentación de resultados, esquemas e gráficos... 

2) PROBAS ESCRITAS.  

- En primeiro lugar, son de transcendental importancia as probas escritas específicas que se 

realizarán periódicamente sobre unha unidade ou un bloque de unidades (é dicir, os exames).  

NOTA: Se no curso da proba algún/ha alumno/a  comete algunha infracción ou 

irregularidade (copiar ou falar cun compañeiro/o), o seu exame será recollido polo profesor/a e 

calificado cun 0, independentemente do que teña escrito no mesmo.  

-Tamén os traballos e exercicios que os alumnos deberán realizar na casa e presentar nas datas 

indicadas. 

 

3)LIBRO DE LECTURA OBRIGATORIA . 

Será condición indispensable para obter os aprobado a lectura dos libros de lectura relativos a 

cada avaliación cuxa lectura será comprobada mediante exame escrito ou oral.  

 

4)EXPRESIÓN ORAL.  

Será asimesmo valorado polo profesorado o emprego diario e a fluidez no uso oral da lingua por 

parte do alumno. 

 

A modo de resumo, indicamos que, para aprobar a materia, cómpre acadar un resultado 

positivo:    

● Nas probas de lectura dos libros marcados; a superación do libro de lectura de cada 

avaliación, sera requisito imprescindible para aprobala. 

● Nas probas específicas, escritas e orais, sobre a materia explicada na clase. 

● No traballo cotián e non absentismo e abandono da asignatura. 

● No emprego do galego como lingua vehicular da clase. 

 



CUALIFICACIÓNS OU NOTA 

Despois de superar as probas dos libros de lectura obrigada en cada avaliación , a nota do alumno 

resultará das seguintes valoracións: 

-Un 10% da nota corresponderá ó traballo e á actitude do alumno. 

-Outro 10%, corresponderá ao dominio do galego oral. 

            -O 80% restante corresponderá ao resultado obtido nas distintas probas. 

Nestas probas, o alumno terá que superar os contidos mínimos nas diferentes partes (lingua, 

literatura...). 

A recuperación dos contidos non superados, levarase a cabo cubrindo principalmente os 

contidos mínimos, mediante probas específicas de recuperación, ou ben con cuestións do bloque 

ou temas precedentes incluídas nas seguintes probas de avaliación. 

 

7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN (para Bacharelato) . 

1) TRABALLO DIARIO 

No traballo diario valorarase a realización de exercicios (orais e escritos), a atención e 

participación positiva, así como a actitude na aula. 

 -Se algún tipo de exercicios se presenta en grupo, valorarase o sentido de traballo en equipo, a 

planificación, o respecto polos compañeiros e as iniciativas propias. 

 -O traballo diario así como o non absentismo e abandono da asignatura -v.g. das probas ou 

exames de avaliación- son condición sine qua non para acadar o aprobado  nas avaliación de 

carácter ordinario. 

 

2) PROBAS ESCRITAS.  

- En primeiro lugar, son de transcendental importancia as probas escritas específicas que se 

realizarán periódicamente sobre unha unidade ou un bloque de unidades (é dicir, os exames).  

NOTA: Se no curso da proba algún/ha alumno/a  comete algunha infracción ou 

irregularidade (copiar ou falar cun compañeiro/o), o seu exame será recollido polo profesor/a e 

calificado cun 0, independentemente do que teña escrito no mesmo.  

 

3)LIBRO DE LECTURA OBRIGATORIA . 

Será condición indispensable para obter os aprobado a lectura dos libros de lectura relativos a 

cada avaliación cuxa lectura será comprobada mediante exame escrito ou oral.  

 

4)EXPRESIÓN ORAL.  



Será asimesmo valorado polo profesorado o emprego diario e a fluidez no uso oral da lingua por 

parte do alumno. 

 

A modo de resumo, indicamos que, para aprobar a materia, cómpre acadar un resultado 

positivo:    

● Nas probas de lectura dos libros marcados; a superación do libro de lectura de cada 

avaliación, sera requisito imprescindible para aprobala. 

● Nas probas específicas, escritas e orais, sobre a materia explicada na clase. 

● No traballo cotián e non absentismo e abandono da asignatura. 

● No emprego do galego como lingua vehicular da clase. 

 

CUALIFICACIÓNS OU NOTA 

Despois de superar as probas dos libros de lectura obrigada en cada avaliación , a nota do alumno 

resultará das seguintes valoracións: 

-Un 10% da nota corresponderá ó traballo e á actitude do alumno. 

-Outro 10%, corresponderá ao dominio do galego oral. 

            -O 80% restante corresponderá ao resultado obtido nas distintas probas. 

Nestas probas, o alumno terá que superar os contidos mínimos nas diferentes partes (lingua, 

literatura...). 

A recuperación dos contidos non superados, levarase a cabo cubrindo principalmente os 

contidos mínimos, mediante probas específicas de recuperación, ou ben con cuestións do bloque 

ou temas precedentes incluídas nas seguintes probas de avaliación. 

 

 

ALUMNOS COA MATERIA PENDENTE. PROGRAMA DE 

REFORZO E AVALIACIÓN (apartado a.11 da programación) 

O seguimento dos  alumnos coa materia de lingua e literatura galega pendente dun 

curso anterior será levado a cabo polo profesor do curso actual, quen estará ó seu dispor 

para proporcionarlle o traballo suplementario que precise ou calquera orientación ó 

respecto. 

Os alumnos con esta materia pendente poderán aprobala por dúas vías: 

 Aprobando a mesma materia no curso superior, excepto os alumnos de 4º con 3º 



pendente. 

 Aprobando as probas específicas da materia pendente nun dos dous exames finais 

que terán lugar no mes  de maio de 2017 . En caso de non superaren a asignatura 

en calquera destas dúas convocatorias poderán facelo no exame extraordinario de 

setembro. 

 


