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Tendo en conta que a avaliación da materia é continua, o alumnado terá que dar 
conta de todos os contidos traballados até o momento do exame e demostrar o seu 

coñecemento dos mesmos. Para iso, en cada proba poderanse pór cuestións sobre a 

materia dada até ese momento. 

 
As cualificacións de cada avaliación atenderán ao seguinte baremo: 

 O 60% obterase dos exames realizados ao longo da avaliación. 

 O 10% conséguese coas actividades de comunicación oral do tipo que sexan 

(lecturas, chamadas, exposicións, presentacións, debates, videopoemas, book 
trailers, etc.). A oralidade traballarase progresivamente durante o curso e 
cualificarase segundo uns criterios concretos. 

 O 20% procede das actividades escritas realizadas na aula ou na casa, así 
como á valoración do traballo diario e da achega do alumnado á materia; e 
cos traballos, comentarios, exercicios, etc., 

 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 participe nas actividades ou na organización das mesmas do grupo de 

Dinamización e Normalización lingüística, poderá ver premiado o seu traballo con até 

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 con puntuación extra 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 20% e da segunda que contará un 80%. 

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

cualificación de 5 puntos ou máis, 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). 

 Quen non supere a materia na convocatoria ordinaria poderá aprobala 

obtendo unha cualificación positiva na extraordinaria.  
 Durante o mes de xuño realizaranse actividades de repaso e ampliación da 

materia. 
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2º ESO 
 

Tendo en conta que a avaliación da materia é continua, o alumnado terá que dar 
conta de todos os contidos traballados até o momento do exame e demostrar o seu 

coñecemento dos mesmos. Para iso, en cada proba poderanse pór cuestións sobre a 

materia dada até ese momento. 

 
As cualificacións de cada avaliación atenderán ao seguinte baremo: 

 O 60% obterase dos exames realizados ao longo da avaliación. 

 O 10% conséguese coas actividades de comunicación oral do tipo que sexan 

(lecturas, chamadas, exposicións, presentacións, debates, videopoemas, book 
trailers, etc.). A oralidade traballarase progresivamente durante o curso e 
cualificarase segundo uns criterios concretos. 

 O 20% procede das actividades escritas realizadas na aula ou na casa, así 
como á valoración do traballo diario e da achega do alumnado á materia; e 
cos traballos, comentarios, exercicios, etc., 

 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 participe nas actividades ou na organización das mesmas do grupo de 

Dinamización e Normalización lingüística, poderá ver premiado o seu traballo con até 

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 con puntuación extra 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 20% e da segunda que contará un 80%. 

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

cualificación de 5 puntos ou máis, 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). 

 Quen non supere a materia na convocatoria ordinaria poderá aprobala 

obtendo unha cualificación positiva na extraordinaria.  
 Durante o mes de xuño realizaranse actividades de repaso e ampliación da 

materia. 
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Tendo en conta que a avaliación da materia é continua, o alumnado terá que dar 
conta de todos os contidos traballados até o momento do exame e demostrar o seu 

coñecemento dos mesmos. Para iso, en cada proba poderanse pór cuestións sobre a 

materia dada até ese momento. 

 
As cualificacións de cada avaliación atenderán ao seguinte baremo: 

 O 60% obterase dos exames realizados ao longo da avaliación. 

 O 10% conséguese coas actividades de comunicación oral do tipo que sexan 

(lecturas, chamadas, exposicións, presentacións, debates, videopoemas, book 
trailers, etc.). A oralidade traballarase progresivamente durante o curso e 
cualificarase segundo uns criterios concretos. 

 O 20% procede das actividades escritas realizadas na aula ou na casa, así 
como á valoración do traballo diario e da achega do alumnado á materia; e 
cos traballos, comentarios, exercicios, etc., 

 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 participe nas actividades ou na organización das mesmas do grupo de 

Dinamización e Normalización lingüística, poderá ver premiado o seu traballo con até 

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 con puntuación extra 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 20% e da segunda que contará un 80%. 

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

cualificación de 5 puntos ou máis, 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). 

 Quen non supere a materia na convocatoria ordinaria poderá aprobala 

obtendo unha cualificación positiva na extraordinaria.  
 Durante o mes de xuño realizaranse actividades de repaso e ampliación da 

materia. 
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Tendo en conta que a avaliación da materia é continua, o alumnado terá que dar 
conta de todos os contidos traballados até o momento do exame e demostrar o seu 

coñecemento dos mesmos. Para iso, en cada proba poderanse pór cuestións sobre a 

materia dada até ese momento. 

 
As cualificacións de cada avaliación atenderán ao seguinte baremo: 

 O 60% obterase dos exames realizados ao longo da avaliación. 

 O 10% conséguese coas actividades de comunicación oral do tipo que sexan 

(lecturas, chamadas, exposicións, presentacións, debates, videopoemas, book 
trailers, etc.). A oralidade traballarase progresivamente durante o curso e 
cualificarase segundo uns criterios concretos. 

 O 20% procede das actividades escritas realizadas na aula ou na casa, así 
como á valoración do traballo diario e da achega do alumnado á materia; e 
cos traballos, comentarios, exercicios, etc., 

 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 participe nas actividades ou na organización das mesmas do grupo de 

Dinamización e Normalización lingüística, poderá ver premiado o seu traballo con até 

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 con puntuación extra 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 20% e da segunda que contará un 80%. 

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

cualificación de 5 puntos ou máis, 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). 

 Quen non supere a materia na convocatoria ordinaria poderá aprobala 

obtendo unha cualificación positiva na extraordinaria.  
 Durante o mes de xuño realizaranse actividades de repaso e ampliación da 

materia. 


