
a) CRITERIOS  SOBRE  A  AVALIACION  A  CUALIFICACIÓN  E  A  PROMOCIÓN  DO  

ALUMNADO

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o

logro dos obxectivos da etapa, nas avaliacións continua e final das materias dos

bloques  de  materias  troncais  e  específicas,  serán  os  criterios  de  avaliación  e

estándares de aprendizaxe avaliábeis que figuran nos cadros incluídos nos puntos

3 e 4 desta programación, de acordo co real decreto 1105/2014.

A avaliación será:

•  Continua,  xa  que  cando  o  progreso  dun  alumno  ou  alumna  non  sexa  o

adecuado,  estabeleceranse  medidas  de  reforzo  educativo.  Estas  medidas

adoptaranse en calquera momento do curso, en canto se detecten as dificultades

e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindíbeis para

continuar o proceso educativo.

• Formativa, polo que será un instrumento para a mellora, tanto dos procesos de

ensino coma dos procesos de aprendizaxe.

O alumno pasará de primeiro a segundo de Bacharelato cando supere as materias

cursadas ou teña avaliación negativa en dúas materias como máximo.

Co fin de facilitarlle  ao  alumnado  a  recuperación  das  materias  con  avaliación

negativa, organizaranse probas extraordinarias e programas individualizados en

cada un dos cursos.

Poderase repetir cada un dos cursos de Bacharelato unha soa vez como máximo,

salvo excepcións indicadas no artigo 32.1 do real decreto 1105/2014.

Avaliación inicial

- Data prevista de realización : durante o  mes de setembro

- Proba (proba tipo test, preguntas e respostas, redacción de textos, proba oral, etc.)

-  Mecanismo  para  informar  ás  familias  :  A  plataforma  Abalar,  os  titores  a
orientadora e o propio profesor da materia 



- Consecuencias dos resultados da proba: reforzos e adaptación curriculares previa
consulta na avaliación inicial

Traballo diario

Co obxectivo de fomentar a constancia no traballo cada profesora poderá controlar as
tarefas realizadas polo alumno sempre que o considere necesario, sen previo aviso,
para avaliar ao alumnado. A cualificación destes controis formará parte da nota do
traballo diario que será valorado segundo se especifica mais adiante. 

Por outro lado, a cualificación pode ser matizada en función do que denominamos
factores de corrección, que poden supoñer ata un ± 5-10% na nota final. Estes factores
son:

- Intención comunicativa en Lingua inglesa.
- Motivación cara á aprendizaxe da Lingua inglesa.
- Traballo persoal: esforzo, persistencia na tarefa.

Probas escritas

As probas fixadas en cada avaliación deberán realizarse nas datas previstas, sendo pre-
cisa a xustificación documentada médica no caso de ausencia a dita proba. Se fose
posible, comunicarase a ausencia con antelación, e de non poder ser así, o/a alumno/a
deberá poñerse en contacto coa profesora tan pronto como se incorpore ó centro. 

Farase como mínimo UNHA proba escrita por avaliación. 

Recuperación da materia suspensa

Dado o carácter progresivo da materia, non se farán exames de recuperación senón
que  ó  obter  un  resultado  positivo  na  cualificación  da  seguinte  avaliación,
automaticamente  queda  recuperada  a  anterior.
No que se refire á avaliación e cualificación da destreza ORAL, a profesora decidirá –en
función do número de alumnos e  das  características  dos  mesmos-  se  realiza unha
proba específica oral ademais de valorar a participación diaria nas actividades orais
levadas a cabo na aula. 

O auxiliar de conversa do centro fará diferentes tipos de actividades orais que serán
tidas en conta  á hora de calificar  a  destreza oral,  a  todos  os  niveis:  participación,
fluidez, pronunciación, uso do vocabulario específico, actitude ante o uso da lingua,
etc.

En  2º  de  Bacharelato  faranse  prácticas  de  exames  de  tipo  “Probas  de  acceso  á
Universidade”  adaptando  as  condicións  á  realidade  de  dita  proba  tanto  en  tempo
como en forma. 



Copiar en exames 

Se algún alumno copia nun exame,  proba ou traballos  non poderá volver  repetilo,
quedando suspensa a avaliación.Poderá recuperar a materia na seguinte avaliacion. No
caso de que sexa na ultima avaliación ou en setembro quedará suspensa

PROPORCIÓNS DA NOTA POR AVALIACIÓN

XUÑO

% 1º e 2º ESO

 

3º,4ºESO 1º Bach 2º Bach FP

Listening        10%

 

 10% 10%    10%  

Speaking        15%

 

 15% 10%    10%  

Reading        15%

 

 15% 10%     10%

Writing        15%

 

 15% 15%     15%

Grammar        15%

 

 20% 20%     25%

Vocabulary        10%

 

 15% 15%     20%

*Personal 
work

       20%  10% 10%    10%    30%

Graded 

reader

       10%   

Proba

Abau

      70%  

SETEMBRO



% 1º e 2º ESO

 

3º,4ºESO  1º Bach 2º Bach FP

Listening        

 

                  

Speaking        

 

                  

Reading        20%

 

    20%     15%     20%

Writing        20%

 

    20%     15%     25%

Grammar        30%

 

    30%     30%     30%

Vocabulary        30%

 

    30%     30%     25%

Graded reader                           10%       

Proba

Abau

 

 

     100%  

Aínda que estas son as porcentaxes das probas finais de xuño e setembro, durante o 
transcurrir do curso poden sufrir modificación por falta de tempo no tratamento das 
distintas destrezas. Estes posibles cambios nas valoracións comunicaránse ao 
alumnado antes da realización das probas. 

* Faráse en 2º de Bacharelato unha proba única por trimestre seguindo o modelo da 
Abau.

**O apartado de “personal work” no primeiro ciclo da ESO divídese como sigue:

classroom participation 0.5 puntos

notebook 0.5 puntos

material e homework 1 punto



No segundo ciclo da ESO e no Bacharelato a proporción é:

classroom participation 0.5

material and homework 0.5 puntos

O 10% restante súmase ao apartado de Grammar+Vocabulary 

Este curso escolar, como no anterior, para fomentar o feito de ler usaranse as 
bibliotecas de aula dos fondos do Departamento coa finalidade de que sea o propio 
alumno o que de xeito voluntario elixa a lectura que máis lle interese dunha escolma 
levada a cabo polo seu profesor . A realización dun traballo sobre o mesmo en forma 
de Video Report – tamén de xeito voluntario- será tido en conta polo docente, 
podendo incrementar a nota final do alumno ata nun 10%. No nivel de primeiro de 
Bacharelato é obrigatoria a lectura dun “graded reader” que terá unha valoración na 
nota da avaliación dun 10%.

ABANDONO DA MATERIA

Dado que unha lingua é un todo integrado, aqueles alumnos que abandonen perden a 
posibilidade de que se lles faga nota media entre todas as probas feitas e as anotacións
diarias realizadas polas profesoras. Polo tanto, a nota global da avaliación será 
Insuficiente, isto tamén é válido para a avaliación final de xuño e a extraordinaria de 
setembro. 

Enténdese por abandono o feito de non realizar as tarefas sistemáticamente ou as 
probas específicas e non acadar en cada unha delas unha cualificación de máis de 
DOUS sobre DEZ.

CALIFICACIÓN FINAL

XUÑO
A cualificación FINAL en xuño obterase aplicando as seguintes porcentaxes á nota de 
cada avaliación: 

1ª avaliación: 25% 

2ªavaliación: 25% 

3ª avaliación: 50%

Considerase que o alumno que acade un cinco na terceira avaliación tras a entrega do 
80% dos traballos ou tarefas que deba presentar superará a materia por ser avaliación 
continua. Do mesmo xeito, o alumnado que non acade un cinco na terceira avaliación 
nen teña entregado un mínimo do 80% dos traballos de obrigado cumprimento 



suspenderá esta materia e deberá presentarse á convocatoria extraordinaria de 
setembro. Todos os traballos solicitados así como a presentación de cadernos e 
exercicios do workbook deberán entregarse na data establecida polo profesor.

Nembargantes, se un alumno deixa en branco as partes do exame adicadas ás 
destrezas de reading (comprensión lectora) e writing (expresión escrita) ou non realiza 
as probas orais exixidas para cada nivel non poderá acadar unha nota positiva na 
asignatura.

REDONDEO

No caso de decimais na nota final o redondeo farase por aproximación sendo un 4.5 
considerado como un 4 e a partir do  4.6 como un 5 . Esto  é aplicable ao resto de 
calificacións numéricas.

SETEMBRO

Tal e como queda reflectido na táboa anterior, na convocatoria de setembro só se terá 
en conta a nota dos exames. Os contidos mínimos se revisarán no último trimestre no 
caso de que a materia prevista non poida ser impartida na súa totalidade. Tódolos 
alumnos do mesmo nivel realizarán o mesmo exame independentemente do profesor 
que lles impartira clase. Por cuestións de espazo e tempo non se avaliarán nesta 
convocatoria nen a destreza oral nin a aural. 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE

Aos alumnos coa materia de inglés pendente de cursos anteriores se lles aplicará o
criterio de “materia progresiva” de tal xeito que aquel alumno que entregue todos os
traballos e caderniños de reforzo e aprobe en xuño o curso actual se lle considerará
aprobada a materia do curso anterior. 

Os alumnos terán que adquirir e realizar os traballos de reforzo proporcionados polas
profesoras  e  terán  que  entregalos  nas  datas  que  lle  sexan  indicadas.  Xunto  cos
traballos  de  reforzo,  ós  alumnos  se  lles  proporcionarán  os  contidos  mínimos
lingüísticos avaliables e outros aspectos a avaliar. 

No caso de que haxa alumnos que non superen a materia deste xeito, terán que facer
as  probas  para  alumnos pendentes  correspondentes  aos  cursos  non superados .  A
maiores da convocatoria de maio e a extraordinaria de setembro, o Departamento
ofrécelles  aos  alumnos  a  posibilidade  de  presentarse  a  unha  probra  global  da
materiaen xaneiro, que si se supera suporá a superación da materia pendente nese
momento. A nota obtida nestas probas suporá o 80% da cualificación. O 20% restante
repártese  como sigue:  constará  da  nota  obtida polos  alumnos  nos  TRABALLOS  DE
REFORZO  propostos  polas  profesoras(10%)  e  tamén  incluirá  o  esforzo  e  traballo
persoal na materia nas clases do curso actual (10%). 



As probas de SETEMBRO constarán dos mesmos contidos que en maio e só se terá en
conta a nota dos exames. 

A valoración das probas será a seguinte: 

Actividades de 
lingua 

Xuño 
Setembro

Reading 15 % 20 %

Writing 15 % 20 %

Grammar 30 % 35%

Vocabulary 20 % 25%

Personal work 20 % 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

A avaliación do alumnado nos ámbitos que conforman o programa de FP Básica terá
como  referente  fundamental  as  competencias  e  os  obxectivos  da  educación
secundaria  obrigatoria,  así  como  os  criterios  de  avaliación  e  os  estándares  de
aprendizaxe  avaliables.  Esta  avaliación  será  continua  e  diferenciada,  segundo  os
ámbitos do programa e as materias.

A nota da materia de inglés será o 30 % do ámbito sociolingüístico

O alumnado de 2º coa materia pendente do curso anterior realizará as actividades de
reforzo e de apoio que lle permitan recuperalas ao longo do curso, e a avaliación será
competencia do profesorado que o imparta, coa colaboración do departamento.

Para a recuperación das aprendizaxes non adquiridas, o alumno que promocione a
segundo curso coa materia ou co ámbito sociolingüístico do programa pendentes, de-
berá seguir un programa de reforzo adaptado ás súas características e necesidades.

S CINE EN VO

As cualificacións das avaliacións formativa e sumativa reflectirán tanto a avaliación

formativa como a sumativa , e dicir, non só os coñecementos do alumno, senón tamén

o  esforzo  persoal,  a  creatividade,  o  traballo  responsable  e  diario,  as  destrezas

adquiridas,  a  participación  activa,  a  atención  prestada  na  clase,  así  como  o

comportamento e actitude en xeral. 



Dada  a  característica  da  nosa  materia,  non  haberá  probas  de  recuperación  das

avaliacións suspensas, considerando que o nivel acadado ao final de curso será o que

determine o aprobado ou o suspenso. 

S En cada avaliación se realizarán diferentes probas orais e escritas que inclúan as 4
destrezas lingüisticas: Listening speaking reading and writing.

S A ponderación da avaliación será:

S Competencia lingüística:  70% grammar, vocabulary, translation, reading , listening
and speaking

S Competencias aprender a aprender e competencia social e cívica:  30% actitudes,
uso do inglés , métodos de traballo, participación 

S


	Avaliación inicial

