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CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA ALUMNADO DE 1º ESO -1º BACH 

1.  AVALIACIÓN TRIMESTRAL 

A cualificación dos alumnos realizarase preferentemente mediante o resultado das probas 
específicas de avaliación, e das tarefas directamente relacionadas co desenvolvemento das catro 
destrezas básicas que puntuarán até un 80%.  

- Estas probas calificaranse de acordo ao seguinte baremo: 

* Este apartado da avaliación concédese de forma automática ao inicio de cada trimestre e terá 
avaliación negativa (detracción das décimas correspondentes) no caso de actitudes incorrectas na 
aula, falta reiterada de traballo, retraso reiterado na entrega de tarefa, etc. 

- Para ter dereito ao cálculo da nota media non se poderá ter unha situación de abandono ou unha 
nota inferior ao 5% (0,5) en ningunha das destrezas (reading, writing, listening e speaking).  De 
darse esta situación a nota de avaliación será sempre de INSUFICIENTE. 

Polo tanto, 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 (XUÑO)  

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

DESTREZA  PROBA/S ACTIVIDADE/S AVALIABLES % TOTAL

LISTENING 
(Comprensión 
oral)

ORAL/ESCRITA Exercicios ou 
probas de aula 
(até 10%)

Examen 
trimestral 
específico 

20 %

SPEAKING 
(Expresión oral)

ORAL Actividades de 
aula (Role play, 
use of English…) 
(até 10%)

Prueba 
específica 
trimestral 20 %

READING 
(Comprensión 
escrita)

ESCRITA/ORAL Libro de lectura 
(até 10%)

Examen 
trimestral 
específico 

20 %

WRITING 
(Expresión 
escrita)

ESCRITA Fichas, traballo 
de aula, … (até 
10%)

Examen 
trimestral 
específico 

20 %

GRAMMAR & 
VOCABULARY

ESCRITA Examen trimestral específico 10 %

* Taballo, actitude, puntualidade na entrega de traballos, organización, 
traballo e coidado da carpeta de aula… etc. 10 %

1ª Avaliación 30 % 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.

2ª Avaliación 30 %

3ª Avaliación 40 %
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A cualificación da avaliación ordinaria de xuño acadarase aplicando as ponderacións establecidas. 
Para facer esta media terase en conta a nota obtida en cada unha das avaliacións antes de que lle 
fose aplicado o redondeo ou truncamento cun decimal. 

Tomando en consideración que o inglés é unha materia de avaliación continua, non hai 
recuperacións, e unha avaliación recupérase superando a seguinte. 

3.  AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (SETEMBRO) 

Todos aqueles alumnos que non superen positivamente esta materia na evaluación final (xuño) 
deberán realizar unha serie de exercicios durante o periodo de vacacions do verán dispostos polo 
Departamento de Lingua Inglesa. Éstos serán entregados, debidamente acabados, no día de 
setembro fixado polo Departamento de acordo coa Xefatura de Estudos, e formarán parte da 
podenración para a recuperación da materia nesta convocatoria. 

As probas a realizar e ponderacións serán as seguintes: 

   

4. ORGANIZACIÓN DA MATERIA - MATERIAIS 

Cada trimestre haberá unha lectura de carácter obligatorio e proba de avaliación correspondente. 

Para o traballo na aula en 1º ESO disporemos de portátiles EDIXGAL e o material dixital da 
Editorial Pearson. 

Será necesario ademáis dispor dunha carpeta de anillas e folios para o traballo escrito diario 
(apuntes, fichas, …) e algunha funda de plástico para gardar e xestionar fotocopias, traballos e 
aquelas entregas de traballos que se soliciten. 

TIPO DE PROBA % AVALIACIÓN

GRAMMAR & VOCABULARY 25 %

READING 25 %

WRITING 25 %

EXERCICIOS ENTREGADOS 25 %

TRIMESTRE TÍTULO COLECCIÓN NIVEL EDITORIAL

PRIMER  Taxi of Terror Oxford Bookworms Starter Oxford

SEGUNDO

TERCERO


