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CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA ALUMNADO DE 2º BACH 

A información completa sobre os criterios de cualificación xerais está incluída no apartado
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN da Progamación Didáctica. As que seguen son as 
porcentaxes correspondentes ás diferentes destrezas avaliadas neste nivel:

1.  AVALIACIÓN TRIMESTRAL 

-  As tarefas e probas correspondentes a 2º BACH calificaranse de acordo ao seguinte baremo: 

Para a superación da materia será necesario obter unha calificación en cada avaliación 
igual ou superior a 5 sobre un máximo de 10. 

2. AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA (MAIO)  

Para acadar a cualificación final valoraranse as avaliacións de acordo coa seguinte ponderación: 

Non obstante, prevalecerá sobre as ponderacións a seguinte consideración: o alumnado que 
acade un 5 na terceira avaliación superará a materia por ser avaliación continua. 

Así mesmo, unha vez aplicada a ponderación para a obtención da nota final, esta poderá verse 
reducida ou aumentada en até un 10% en atención a valoración global do/a alumno/a en base a 
criterios de traballo, esforzo, progreso e actitude amosados ao longo do curso.   

Serán motivo de avaliación negativa neste apartado aspectos como:  
- Falta reiterada de puntualidade na entrega das prácticas ou outros traballos. * 
- Faltas de asistencia inxustificadas. 
- Non presentación de prácticas ou traballos. 
- Incurrir nalgunha das faltas tipificadas como “ilícita” na programación. 

1ª Avaliación 30 % Para facer esta media terase en conta a nota 
obtida en cada unha das avaliacións antes de 
que l le fose apl icado o redondeo ou 
truncamento cun decimal.

2ª Avaliación 30 %

3ª Avaliación 40 %

PROBA / DESTREZA TIPO DE PROBA
AVALIACIÓN

1ª y 2ª 3ª

Prácticas ABAU ESCRITA / ORAL 20 % 15 %

Proba tipo ABAU ESCRITA / ORAL 50 % 70 %

READER ESCRITA 10 % -

Probas adicionais 

- Grammar & Vocabulary (unidades 

do libro)

- Phonética

- (Outras) 

ESCRITA / ORAL 20 % 15 %
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* As prácticas ABAU terán desde o momento de entrega ao alumnado, por norma xeral, un 
prazo dunha semana para a súa elaboración e devolución ao/á profesor/a. Non obstante, 
permitirase a entrega dentro da mesma semana do remate do prazo establecido.  A entrega 
fora de prazo será computada como entregada pero non obterá correción e a calificación 
desa proba será de 1. 

3.  AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (XUÑO) 

Todos aqueles alumnos que non superen a materia na evaluación final (maio), terán a posibilidade 
de recuperar a materia en xuño mediante unha proba única (Examen tipo ABAU).  A tal fin se lles 
comunicará un calendario co horario de clases de repaso e recuperación no propio centro unha 
vez rematadas as clases ordinarias de 2º BACH. 
  
4. ORGANIZACIÓN DA MATERIA - MATERIAIS 

Nas duas primeiras avaliacións haberá unha lectura de carácter obligatorio e proba de avaliación 
correspondente. 

PROPOSTA DE PROBAS E SESIONS POR TRIMESTRE 

TRIMESTRE TÍTULO COLECCIÓN NIVEL EDITORIAL

PRIMER Pride & Prejudice Bookworms 6 Oxford

SEGUNDO

SESIÓN 1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN

1ª PRACTICA ABAU 1 PRACTICA ABAU 3 PRACTICA ABAU 5

2ª LISTENING P1 + EX1 LISTENING P3 + EX3 EXAMEN ABAU 5

SIMULACRO3ª EXAMEN ABAU 1 EXAMEN ABAU 3

4ª PRACTICA ABAU 2 PRACTICA ABAU 4 PRACTICA ABAU 6

5ª LISTENING P2 + EX2 LISTENING P4 + EX4 LISTENING P5 + P6

6ª EXAMEN ABAU 2 EXAMEN ABAU 4 EXAMEN ABAU 6

SIMULACRO7ª READER 1 READER 2

8ª TEMAS 1, 2 + FONÉTICA 
(vogais e consonantes I )

TEMAS 3, 4 + FONÉTICA 
(diptongos e consonantes II )

TEMAS 5, 6 e Writng 
practice and revision.


