
DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA

Instrumentos de avaliación para os cursos da ESO

Corresponde ao  profesorado de  cada  curso determinar  cal  ou  cales  son os  instrumentos
utilizados para a avaliación de cada estándar de aprendizaxe e é responsabilidade do alumnado
ofrecerse a ser avaliado mediante os mesmos, dado que se consideran o único medio para constatar
a adquisición ou non deses estándares. A non participación sistemática nas actividades da aula, a
non presentación de tarefas (especialmente as do caderno de traballo) e a non realización de probas
(nomeadamente  as  de  control  de  lectura)  constitúen  motivo  suficiente  para  unha  cualificación
negativa na área.

-Observación directa na aula: iniciativa e interese no traballo individual e en grupo; respecto
e  coidado polo  material  de uso na aula,  respecto  ao expoñer  as  súas  opinións  e  respecto coas
opinións dos compañeiros: 30%

-Capacidade  e  habilidade  na  busca  de  información  a  través  das  enciclopedias,  TIC,
dicionarios... e elaboración de traballos: 10%.

-Probas  escritas  (dúas  ou  tres  por  trimestre)  sobre  diferentes  aspectos  do  currículo
traballados: 60%.

En  función  destes  apartados,  o  profesor/-a  deberá  ir  elaborando  durante  o  trimestre
académico un rexistro de notas de cada alumno/-a para xustificar a cualificación final obtida. En
caso de que esta con se corresponda cun número enteiro exacto, o redondeo farase sempre cara ao
enteiro máis cercano.

NOTA: No caso das actividades e probas individuais a desenvolver na aula ou fóra dela, o
feito  de  recibir  axuda externa  (compañeiros/-as,  libros,  papeis  ou  outros  formatos  textuais  con
información non autorizada polo porofesor/-a) conlevará a supresión inmediata  da cualificación
positiva a obter na mesma. No caso de ser esta numérica, a nota obtida será de 0 puntos.



DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA

Instrumentos de avaliación para os cursos de Bacharelato

Corresponde ao  profesorado de  cada  curso determinar  cal  ou  cales  son os  instrumentos
utilizados para a avaliación de cada estándar de aprendizaxe e é responsabilidade do alumnado
ofrecerse a ser avaliado mediante os mesmos, dado que se consideran o único medio para constatar
a adquisición ou non deses estándares. A non participación sistemática nas actividades da aula, a
non presentación de tarefas (especialmente as do caderno de traballo) e a non realización de probas
(nomeadamente  as  de  control  de  lectura)  constitúen  motivo  suficiente  para  unha  cualificación
negativa na área.

-Observación directa na aula: iniciativa e interese no traballo individual e en grupo; respecto
e  coidado polo  material  de uso na aula,  respecto  ao expoñer  as  súas  opinións  e  respecto coas
opinións dos compañeiros: 10%

- Libro de lectura obrigatoria: 10%. 

-Probas  escritas  (dúas  ou  tres  por  trimestre)  sobre  diferentes  aspectos  do  currículo
traballados: 80%. No último trimestre de 2º de Bacharelato, non hai libro de lectura obrigatoria polo
que este apartado pasará a contar como un 90% da cualificación.

En  función  destes  apartados,  o  profesor/-a  deberá  ir  elaborando  durante  o  trimestre
académico un rexistro de notas de cada alumno/-a para xustificar a cualificación final obtida. En
caso de que esta con se corresponda cun número enteiro exacto, o redondeo farase sempre cara ao
enteiro máis cercano.

NOTA: No caso das actividades e probas individuais a desenvolver na aula ou fóra dela, o
feito  de  recibir  axuda externa  (compañeiros/-as,  libros,  papeis  ou  outros  formatos  textuais  con
información non autorizada polo porofesor/-a) conlevará a supresión inmediata  da cualificación
positiva a obter na mesma. No caso de ser esta numérica, a nota obtida será de 0 puntos.


