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1º BACHARELATO 

 
Tendo en conta que a avaliación da materia é continua, o alumnado terá que dar conta de todos 
os contidos traballados ata o momento do exame e demostrar o seu coñecemento dos mesmos. 
Para iso, en cada proba poderán aparecer cuestións sobre a materia dada até ese momento. 

 
As cualificacións de cada avaliación atenderán ao seguinte baremo: 

 O 70% obterase dos exames realizados ao longo da avaliación, que poderán incluír 
algunha pregunta do libro lido nela. 

 O 10% conséguese coas actividades de comunicación oral do tipo que sexan 
(lecturas, chamadas, exposicións, presentacións, videopoemas, book trailers, etc.). A 
oralidade traballarase progresivamente durante o curso e cualificarase segundo 
uns criterios concretos. 

 O 10% restante procede das actividades escritas realizadas na aula ou na casa: 
traballos, comentarios, exercicios, etc., así como á valoración do labor diario e da 
achega do alumnado á materia.  

 O 10% obterase coas probas que se realicen referentes ás lecturas que se 
indiquen. 

As actividades orais e escritas poderán referirse a calquera aspecto da materia, incluíndo tamén 
as lecturas. 
O alumnado que lea libros do plan complementario de lectura ou que participe en clubs de 
lectura poderá ver premiado o seu traballo con ata un punto extra. 
As faltas de ortografía e a presentación poden restar ata 2 puntos sobre a nota obtida nas 
distintas probas escritas. Unha redacción deficiente (uso incorrecto dos mecanismos de 
coherencia e cohesión) pode anular calquera resposta, independentemente do seu contido. 

Premiarase a participación activa nas actividades complementarias e extraescolares da mesma 

forma que as lecturas voluntarias e os clubs de lectura. 
 

 
Para superar a materia deberanse cumprir as seguintes condicións: 

 
 En cada avaliación o alumnado deberá obter unha cualificación superior a 5. A 

nota da 2ª avaliación será o resultado da media ponderada da primeira avaliación 
que contará un 30% e da segunda que contará un 70%. 

 Para superar o curso, o alumnado deberá ter na avaliación ordinaria unha 

cualificación de 5 puntos ou mais, logo de facer a media ponderada das tres 

avaliacións, na que a primeira vale un 20% (2 puntos), a segunda un 30% (3 

puntos) e a terceira un 50% (5 puntos). 

 Aínda que durante o curso non hai recuperacións, en xuño poderá haber unha 
proba extraordinaria para o alumnado que non superara a materia logo de calcular 
a media segundo se indica no punto anterior. 

 Quen non supere a materia na avaliación ordinaria poderá aprobala obtendo unha 

cualificación positiva na avaliación extraordinaria.  

 Durante o mes de xuño realizaranse actividades de repaso e ampliación da 
materia. 
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2º BACHARELATO 
 
 
Tendo en conta que a avaliación da materia é continua, o alumnado terá que dar conta de todos 
os contidos traballados ata o momento do exame e demostrar o seu coñecemento dos mesmos. 
Para iso, en cada proba poderán aparecer cuestións sobre a materia dada até ese momento. 
 
As cualificacións de cada avaliación atenderán ao seguinte baremo: 

 O 70% obterase dos exames realizados ao longo da avaliación, que poderán incluír 
algunha pregunta do libro lido nela. 

 O 10% conséguese coas actividades de comunicación oral do tipo que sexan 
(lecturas, chamadas, exposicións, presentacións, videopoemas, book trailers, etc.). A 
oralidade traballarase progresivamente durante o curso e cualificarase segundo 
uns criterios concretos. 

 O 10% restante procede das actividades escritas realizadas na aula ou na casa: 
traballos, comentarios, exercicios, etc., así como á valoración do labor diario e da 
achega do alumnado á materia.  

 O 10% obterase coas probas que se realicen referentes ás lecturas que se 
indiquen. 

 
Ademais teranse en conta os seguintes apartados: 
 

 Os erros poderán descontar até un máximo de 2 puntos sobre a cualificación global. O 
cálculo levarase a cabo segundo a seguinte clasificación: 

• Moi graves: solucións que son alleas ao sistema lingüístico do galego, como tempos 
compostos, mala colocación dos clíticos, etc. Descontaranse 0,2 puntos por cada un. 

• Graves: solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y, etc.) e acentuación 
diacrítica. Descontarase  0,1 punto por cada un. 

• Leves: solucións galegas alleas ao estándar vixente e acentuación non diacrítica. 
Descontaranse 0,05 puntos por cada un. 

 
 O alumnado poderá realizar ao longo do curso lecturas voluntarias que serán 

cualificadas con ata 1p.  
 
 
Para obter unha cualificación positiva na avaliación final débense cumprir as seguintes 

condicións: 
 

 En cada avaliación o alumnado deberá obter unha cualificación superior a 5. A 
nota da 2ª avaliación será o resultado da media ponderada da primeira avaliación 
que contará un 30% e da segunda que contará un 70%. 

 Para superar o curso, o alumnado deberá ter na avaliación ordinaria unha 

cualificación de 5 puntos ou mais, logo de facer a media ponderada das tres 

avaliacións, na que a primeira vale un 20% (2 puntos), a segunda un 30% (3 

puntos) e a terceira un 50% (5 puntos). 
  
Aínda que durante o curso non hai recuperacións, o alumnado que non supere a materia na 
avaliación ordinaria terá dereito a unha avaliación extraordinaria. 

Nas probas escritas realizadas en cada avaliación, o alumnado terá que demostrar o seu 

coñecemento de todos os contidos traballados ao longo do curso; isto é, vistos nas 

avaliacións anteriores. 
 


