
 
 
   - A AVALIACIÓN: CRITERIOS E PROCEDEMENTOS  (DOCENCIA PRESENCIAL E NON 
PRESENCIAL). ESO 
 

  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. 

 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/as 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. Este 
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. Para o 
resultado final da materia farase media das 3 avaliacións coas seguintes porcentaxes: 
a 1ª avaliación vale un 20%, a 2ª un 30% e a 3ª un 50%. 
 
 
• A avaliación é o elemento do proceso educativo que máis lle interesa e lle 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. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Traballo diario: 

• No traballo diario valorarase a realización de exercicios (orais e escritos), a atención 
e participación positiva, así como a actitude cara á materia na aula. 

• Se algún tipo de exercicio se presenta en grupo, valorarase o sentido de traballo en 
equipo, a planificación, o respecto polos compañeiros/as e as iniciativas propias. 



• O traballo diario, a asistencia regular ás clases, o non abandono da materia, así como 
a realización das probas ou exames de avaliación que se marquen, son condicións 
imprescindibles para acadar o aprobado. 

• O alumnado deberá manter un caderno dedicado ao seguimento da materia, tanto 
dos apuntamentos recibidos na clase como dos traballos propostos. Neste 
avaliaranse aspectos como: limpeza, orde, corrección, cantidade de material 
recompilado, expresión, ortografía… 

•    A observación do caderno de clase proporciona datos, entre outros, sobre o nivel 
de expresión escrita e gráfica do alumnado e sobre os seus hábitos de traballo. 
Compróbase tamén se é sistemático e perseverante no desenvolvemento e revisión 
das tarefas, claro na presentación de resultados, esquemas, gráficos... O alumando 
deberá traer o material a clase, caderno, libro de texto, fichas… 

• - Probas escritas. 

• -Son de fundamental importancia as probas escritas específicas que se realicen 
periodicamente sobre unha unidade ou un bloque de unidades . 

• NOTA: Se no transcurso da realización da proba o/a alumno/a comete algunha 
infracción ou irregularidade (copiar ou falar cun compañeiro/o...), o seu exame será 
recollido polo profesorado e cualificado cun 0, independentemente do que teña 
escrito neste. 

• -Tamén se valorarán os traballos e exercicios que os/as alumnos/as teñan que 
realizar na casa e presentar nas datas indicadas. 

• - Libros de lectura. 

O alumnado terá un libro obrigatorio e outra lista con libros optativos por  cada 
avaliación. Estas listas serán dadas polo docente ao principio de curso. Terán que ler 
un libro obrigatorio por cada avaliación. 

A lista podería variar ao longo  do curso, xa que hai factores externos que poden 
influír na súa modificación. 

A lectura dos libros relativos a cada avaliación, cuxa lectura será comprobada 
mediante proba escrita ou oral (a criterio do profesor/a), valorarase ata un máximo 
de 1 punto. O alumnado deberá demostrar non só que leu o libro senón que o 
entendeu e pode comentar calquera aspecto sobre o que se lle pregunte 
(argumento, personaxes, temas …).  O  alumnado poderá ler algún /s libros a 
mariores dos obrigatorios e/ou facer traballos voluntarios (previo acordo co 
docente), co que se poderá obter ata un máximo de 1 punto. A dita nota só se sumará 
en caso de que a avaliación estea aprobada. 

• -Expresión oral. 



Será valorado especialmente o emprego diario e a fluidez no uso oral da lingua 
galega por parte do alumnado. Tamén se poderán facer diferentes probas  orais 
de acordo coas indicacións do docente. 

 

A modo de resumo, indicamos que, para aprobar a avaliación cómpre acadar un 5 
de media. Ademais hai que ter en conta que deberá acadar como mínimo un 30% en 
cada unha das probas. 

   -O alumnado empregará, obviamente, o galego como lingua vehicular da clase, ben 
falando co profesorado ou cos/coas compañeiros/as. E dicimos isto, que parece 
obvio, polas dificultades que vemos nas que unha gran parte do alumnado ten para 
expresarse con fluidez en galego na clase de lingua galega. 

-Cualificacións: 

A nota do alumno/a resultará das seguintes valoracións: 

• -Un 15% da nota corresponderá ao traballo cotián e actitude positiva cara á materia. 
O alumnado estará obrigado a traer o material escolar á clase e a coidalo. 

• - Un 10% corresponderá á nota do libro de lectura obrigatoria. 

• - Outro 15%, corresponderá á competencia e fluidez no uso oral do galego. 

• -O 60% restante corresponderá ao resultado obtido na proba ou probas escritas 
(unha ou dúas por trimestre).  

• - A maiores, hai a posibilidade de ler libros voluntarios e/ou traballos cos cales 
poderán obter ata un 1 punto máis. 

 A corrección lingüística é indispensable para acadar unha avaliación positiva na materia. 
A falta de cohesión e coherencia incidirá negativamente na nota e incluso podería 
eliminar a resposta. Ademais desta penalización, se se cometen faltas moi graves 
(solucións alleas ao galego, tempos compostos, erros na conxugación ou pronomes...) 
descontarase 0'1 por cada erro. Se as faltas son graves (tiles diacríticos, b/v... ), 
descontarase 0'05 por cada un. Se a falta é leve (variantes dialectais, acentuación non 
diacrítica), descontarase 0'05 por cada dous. 

A recuperación dos contidos non superados levarase a cabo mediante probas específicas 
de recuperación, ou ben con cuestións do bloque ou temas precedentes que serán 
incluídas nas seguintes probas de avaliación. 

O alumnado deberá obter como mínimo un 5 para considerar superada a avaliación. 

De houber proba ordinaria,  será un exame escrito e contará sobre 10. 

A proba extraordinaria será escrita e contará sobre 10. 



REDONDEO: En caso de resultar a nota final de curso con décimas, poderá facerse un 
redondeo ata 0’2; pero só no caso de nota final e só no  caso de que se teña polo menos 
un 5. 
 
Docencia non presencial: 
  Como os modelos de confinamento poden ser moitos (só un alumno, un grupo, un 
nivel, todo o centro, 15 días, un mes…), este apartado podería variar igual que os outros 
apartados. 
  En liñas xerais, se un alumno debido ao confinamento ou causa xustificada falta a 
algunha proba, esperaríase a poder facela de xeito presencial. A proba será na primeira 
clase da materia despois da reincorporación do/da alumno/a ou na data que determine 
o/a docente, e da que será informado/a previamente o/a alumno/a. De resultar 
imposible esperar a facer as probas de xeito presencial,  habería a posibilidade de facer 
unha proba (ou probas ) oral de xeito telemático . 
 
 
 
 
1º BACH 
 
CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN (presencial e non presencial) 
Traballo diario e expresión oral: 
 
-O traballo diario, a asistencia regular ás clases, o non abandono da materia, así como a 
realización das probas ou exames de avaliación que se marquen, son condicións 
imprescindibles para poder acadar o aprobado. 
 
-No traballo diario valorarase a realización de tarefas (orais e escritas), a atención e 
participación positiva e a actitude ante a materia. 
 
-Nas actividades para realizar en grupo, valorarase o sentido de traballo en equipo, a 
planificación, o respecto polos/as compañeiros/as e as iniciativas propias. 
 
-A lingua galega é a lingua vehicular da clase. Será valorado especialmente o emprego 
diario e a fluidez no uso oral do galego por parte do alumnado en todas as interaccións 
na aula, tanto co/a profesor/a como cos compañeiros e coas compañeiras. 
 
-Terase en conta a fluidez, a calidade comunicativa, a pronuncia correcta, a corrección 
(fonética, léxica, morfolóxica e sintáctica) a capacidade de interaccionar coas demais 
persoas, de falar en público etc. 
 
 
 
 



Probas: 
 
-Para a avaliación do alumnado son de fundamental importancia as probas específicas 
que se realicen periodicamente sobre os contidos traballados na aula e/ou sobre 
unidades ou bloques de unidades. 
 
-Ademais dos contidos específicos correspondentes (lingüísticos, literarios, 
sociolingüísticos...), coas probas escritas avaliarase tamén a fluidez escrita, a adecuación, 
a coherencia, a cohesión textual e a corrección (léxica, morfolóxica, sintáctica e 
ortográfica), fundamental para poder superar a materia. 
 
-Se no transcurso dunha proba escrita o/a alumno/a comete algunha infracción ou 
irregularidade (intentar copiar, falar cun/ha compañeiro/a...) o seu exame será recollido 
polo profesorado e cualificado cun 0, independentemente do que teña escrito neste. 
 
Lectura: 
 
-O alumnado deberá achegarse á literatura tamén a través da lectura das obras literarias 
indicadas para cada avaliación. A súa lectura e comprensión será demostrada mediante 
probas específicas. Para superar estas probas, o alumnado deberá demostrar que leu o 
correspondente libro e tamén que o entendeu e que pode comentar calquera aspecto 
deste (argumento, temas, personaxes...) sobre o que se lle pregunte. 
 
 
INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN 
 
A nota do alumado resultará das seguintes valoracións: 
 
-Traballo diario e expresión oral: terá un peso do 10% da nota. Valorarase a atención e 
a participación positiva nas clases, a realización das tarefas propostas, o traballo 
continuo, a actitude positiva cara á materia e cara á lingua, o uso axeitado do material, 
a fluidez no uso oral do galego, a calidade comunicativa, a pronuncia correcta, a 
corrección (fonética, léxica, morfolóxica e sintáctica), a capacidade de interaccionar coas 
demais persoas, de falar en público etc. 
 
-Probas escritas de contido: terán un peso do 80% da nota. O alumnado terá que 
demostrar os seus coñecementos acadados da materia avaliada en cada proba. Tamén 
se terá sempre en conta a correcta expresión escrita. 
 



A corrección lingüística é indispensable para acadar unha avaliación positiva na materia. 
A falta de cohesión e coherencia incidirá negativamente na nota e incluso podería 
eliminar a resposta. 
 
Ademais desta penalización, se se cometen faltas moi graves (solucións alleas ao galego, 
tempos compostos, erros na conxugación ou pronomes...) descontarase 0'2 por cada 
erro. Se as faltas son graves (acentos diacríticos, b/v... ), descontarase 0'1 por cada un. 
Se a falta é leve (variantes dialectais non normativas, acentuación non diacrítica...), 
descontarase 0'05 por cada unha. 
 
-Lectura: terá un peso do 10% da nota.  Valorarase a lectura e comprensión da obra 
literaria correspondente a cada trimestre. A través do comentario de diferentes aspectos 
do libro, demostrarase que se leu e comprendeu a obra. Terase en conta, ademais, a 
corrección lingüística e fluidez. 
A modo de resumo, indicamos que, para aprobar a avaliación, cómpre acadar como 
mínimo un 5. Ademais hai que ter en conta que se deberá acadar como mínimo un 40% 
en cada unha das partes. 
 
Ademais, haberá a posibilidade de facer lecturas, traballos e proxectos voluntarios, de 
acordo coas indicacións do/a profesor/a en cada avaliación, que poderán sumar ata un 
máximo de 1 punto a maiores, sempre que se teña a materia inicialmente aprobada. 
Nestes traballos e proxectos voluntarios para subir nota terá un peso fundamental a 
oralidade. 
 
Para a cualificación final da materia farase media ponderada das tres avaliacións coas 
seguintes porcentaxes: a 1ª avaliación vale un 20%, a 2ª un 30% e a 3ª un 50%. 
 
A recuperación dos contidos non superados poderase levar a cabo mediante probas 
específicas de recuperación, ou ben con cuestións do bloque ou temas precedentes que 
serán incluídas nas seguintes probas de avaliación. 
O alumnado deberá obter como mínimo un 5 para considerar superada a materia. 
De houber un exame global en xuño, este sería escrito e contaría sobre 10. 
En setembro farase un exame escrito de carácter global. 
 
REDONDEO: En caso de resultar a nota final de curso con décimas, poderá facerse un 
redondeo ata 0’2; pero só no caso de nota final e só no  caso de que se teña polo menos 
un 5. 
 
Docencia non presencial: 
  Como os modelos de confinamento poden ser moitos (só un alumno, un grupo, un 
nivel, todo o centro, 15 días, un mes…), este apartado podería variar igual que os outros 
apartados. 



  En liñas xerais, se un alumno debido ao confinamento ou causa xustificada falta a 
algunha proba, esperaríase a facela de xeito presencial. A proba será na primeira clase 
da materia despois da reincorporación do alumno ou na data determinada polo docente, 
e da que será informado previamente o alumno. De resultar imposible esperar a facer a 
proba (ou probas) de xeito presencial,  habería a posibilidade de facer unha proba (ou 
probas ) oral de xeito telemático. 
 
 
 
2ºBACH 
 
CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 Realizarase unha avaliación continua xa que unha materia de carácter instrumental 
como é o caso da de Lingua e Literatura Galega debe manter ese sistema pola 
imposibilidade de illar uns obxectivos doutros. Realizarase unha avaliación inicial ao 
principio de curso. Esta avaliación inicial será completada coa avaliación formativa, que 
se realizará durante todo o curso recollendo constantemente información sobre a 
marcha do alumnado. Desta avaliación formarán parte todas as actividades levadas a 
cabo ao longo de cada período avaliatorio. Con carácter xeral, haberá probas 
avaliatorias, que serán organizadas consonte coa metodoloxía de traballo e as 
actividades desenvolvidas. 

Completarase cunha avaliación sumativa, que valorará ao final do curso o grao de 
consecución obtido polo/a alumno/a respecto aos obxectivos previstos. 

Na cualificación final influirán o grao de asimilación de contidos por parte do alumno/a 
(criterio este básico e fundamental); o seu comportamento xeral; a actitude de traballo, 
interese e respecto amosada na clase durante todo o curso; a súa asistencia regular ás 
aulas e, finalmente, as lecturas e traballos realizados. A realización de lecturas e traballos 
con carácter voluntario por parte do alumnado será tida en conta na súa cualificación 
final. 

O uso de calquera caste de medio fraudulento na realización de probas, actividades e 
exames implicará a obtención automática dun cero (0) como cualificación na proba. 

Para a avaliación terase en conta: 

- O seguimento da alumna/o día a día das actividades cotiás, así como a súa actitude na 
aula. 

- As probas realizadas para comprobar a realización e aproveitamento das lecturas 
recomendadas. 



- As probas realizadas ao longo do trimestre para valorar a evolución do/a alumno/a e o 
seu grao de logro dos obxectivos. 

- De non superara a materia, o alumnado terá un exame global en maio, este será escrito 
e contará sobre 10. 

INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN 

- A lingua galega é a lingua vehicular da clase. 

. Notas de clase e/ou traballos e/ou probas (escritas e/ou orais) sobre os distintos 
contidos relacionados coa materia: máximo 2 puntos. Nos exames orais terase moi en 
conta o dominio e a corrección da linguaxe. 
 

- Proba ou probas escritas (unha ou dúas) por trimestre na que o alumnado mostre os 
seus coñecementos e a súa correcta expresión axeitada á normativa. Esta proba 
cualificarase cun máximo de 8 puntos. 

A corrección lingüística é indispensable para acadar unha avaliación positiva na materia. 
A falta de cohesión e coherencia incidirá negativamente na nota e incluso podería 
eliminar a resposta. Ademais desta penalización, se se cometen faltas moi graves 
(solucións alleas ao galego, tempos compostos, erros na conxugación ou pronomes...) 
descontarase 0'2 por cada erro. Se as faltas son graves (tiles diacríticos, b/v... ), 
descontarase 0'1 por cada un. Se a falta é leve (variantes dialectais, acentuación non 
diacrítica), descontarase 0'05 por cada un. 

- Hai a posibilidade de lecturas de libros ou/e traballos que sumarán ata un máximo de 
1 punto. 

- Para superar a avaliación o alumnado deberá acadar un mínimo de 5 puntos. 

- Como é unha materia sumativa, en tódalas avaliacións haberá algunhas cuestións vistas 
nas avaliacións anteriores, tanto a nivel teórico como práctico. 

-  No caso de non superar a materia, en maio farase un exame global escrito que contará 
sobre 10. 

 -  A proba extraordinaria tamén será escrita e contará sobre 10. 

REDONDEO: En caso de resultar a nota final de curso con décimas, poderá facerse un 
redondeo ata 0’2; pero só no caso de nota final e só no  caso de que se teña polo menos 
un 5. 
 



  Docencia non presencial: 
  Como os modelos de confinamento poden ser moitos (só un alumno, un grupo, un 
nivel, todo o centro, 15 días, un mes…), este apartado podería variar igual que os outros 
apartados. 
  En liñas xerais, se un alumno debido ao confinamento ou causa xustificada falta a 
algunha proba, esperaríase a facela de xeito presencial. A proba será na primeira clase 
da materia despois da reincorporación do alumno ou na data determinada polo docente, 
e da que será informado previamente o alumno. De resultar imposible esperar a facer a 
proba (ou probas) de xeito presencial,  habería a posibilidade de facer unha proba (ou 
probas ) oral de xeito telemático. 
 
MATERIAIS UTILIZADOS 

- Libro de texto: Lingua e Literatura galega, 2º bacharelato, Xerais 

- Libros de consulta (dicionarios, enciclopedias, gramática), lecturas literarias, materiais 
de apoio, material confeccionado polo docente (apuntamentos, exercicios...), material 
de reforzo e ampliación, procesadores de textos, consulta de páxinas web, blogs, wikis 
especializadas en educación, gravacións, audicións, etc. 

 


