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Instrumentos de avaliación para os cursos 1º e 2º 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 consta-
tar 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 cualifica-
ción negativa na área.

-Probas escritas sobre diferentes aspectos do currículo traballados no trimestre: 50%.

-Observación cotiá na aula. Iniciativa e interese no traballo individual e en grupo, coidado e regu-
laridade na presentación das tarefas, respecto e coidado polo material de uso na aula, capacidade
e habilidade na busca de información a través das enciclopedias, TIC, aula virtual, dicionarios... e
elaboración de traballos: 20%.

-Oralidade. Corrección da expresión oral axustada á normativa da lingua galega respecto ao ex-
poñer as súas opinións e respecto polas opinións dos compañeiros e coas normas que rexen a par-
ticipación en distintos actos de comunicación oral. Interese e iniciativa de mellora en todos estes
aspectos: 20%

-Lecturas: 10%.

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 informa-
ción 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.
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Instrumentos de avaliación para os cursos 3º e 4º 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 consta-
tar 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 cualifica-
ción negativa na área.

-Probas escritas sobre diferentes aspectos do currículo traballados no trimestre: 60%.

-Observación cotiá na aula. Iniciativa e interese no traballo individual e en grupo, coidado e regu-
laridade na presentación das tarefas, respecto e coidado polo material de uso na aula, capacidade
e habilidade na busca de información a través das enciclopedias, TIC, aula virtual dicionarios... e
elaboración de traballos: 20%.

-Oralidade. Corrección da expresión oral axustada á normativa da lingua galega respecto ao ex-
poñer as súas opinións e respecto polas opinións dos compañeiros e coas normas que rexen a par-
ticipación en distintos actos de comunicación oral. Interese e iniciativa de mellora en todos estes
aspectos: 10%

-Lecturas: 10%.

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 informa-
ción 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.
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Instrumentos de avaliación para 1º 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 consta-
tar 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 cualifica-
ción negativa na área.

-Probas escritas sobre diferentes aspectos do currículo traballados no trimestre: 80%.

- 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 opi-
nións dos compañeiros: 10%

- Libros de lectura obrigatoria: 10%.

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 informa-
ción 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.
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Instrumentos de avaliación para 2º de Bacharelato

-Probas escritas sobre diferentes aspectos do currículo traballados no trimestre: 80%.

-Traballos escritos ou orais presentados no prazo requirido: 10%.

-Libros de lectura: 10%.

Corrección lingüística nas probas e traballos
Sobre a cualificación global  poderá descontarse  ata un máximo de 2  puntos  por  erros.  Estes

poderán ser:
—Moi graves: Solucións alleas ao sistema lingüístico do galego (tempos compostos, mala coloca-

ción dos clíticos...). Desconto 0’2 puntos c/u.
—Graves: Solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y), acentuación diacrítica...

Desconto 0’1 c/u.
—Leves: Solucións galegas alleas ao estándar vixente. Acentuación non diacrítica. Desconto 0’05

puntos c/u.

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 informa-
ción 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.

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.

Avaliación ordinaria
A nota final da avaliación ordinaria en xuño obterase como a media das tres avaliacións, previa-
mente aprobadas. Para a superación da materia será preciso acadar un mínimo de 5 puntos sobre
10 na cualificación global.

No mes de maio ou primeiros días de xuño, haberá recuperacións de todas as avaliacións.



DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN A SITUACIÓNS DE
ENSINO NON PRESENCIAL

Definimos situacións de ensino non presencial exclusivamente aquelas na que as autori-
dades educativas deciden por motivos sanitarios a suspensión das clases presenciais e a
súa substitución polo ensino telemático. Contémplanse dous posibles escenarios.

ESCENARIO I: SEMIPRESENCIALIDADE

Se as autoridades educativas deciden a suspensión da actividade presencial por un perío-
do de tempo limitado que finalice coa volta ás clases, non se alterarán substancialmente
os contidos curriculares, priorizando en calquera caso aquelas aprendizaxes consideradas
como esenciais se o tempo da suspensión impide o desenvolvemento completo da pro-
gramación didáctica. 

Os criterios de cualificación e os instrumentos de avaliación manteríanse, reservando o
período de ensino telemático exclusivamente para explicación de contidos , envío e co-
rrección de tarefas e/ou traballos (avaliables ao mesmo nivel que os realizados presencial-
mente) que cada profesor estipule. Para a realización das probas, agardarase á reincor-
poración ao ensino presencial.

ESCENARIO II: CONFINAMENTO

No caso de suspensión da actividade presencial decidida polas autoridades educativas por
un tempo prolongado (superior a un trimestre académico) ou que sen selo, coincida co fi-
nal do curso imposibilite a realización presencial das probas correspondentes ás avalia-
cións terceira e final, seguirase a mesma liña de actuación descrita para o escenario I.

Non obstante, a fin de outorgar en cada curso unhas cualificacións da materia coa maior
obxectividade posible, o profesorado si poderá deseñar probas telemáticas ou substituílas
por tarefas e/ou traballos en función de cada curso e da situación de excepcionalidade vi-
xente.



Estas probas e/ ou tarefas desenvolveranse no formato establecido polo profesorado e o
alumnado será informado previamente das características do mesmo.

Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación para a ESO.

O alumnado será avaliado nesta fase mediante a elaboración de traballos e a resolución
de tarefas indicadas polo profesorado. Tomarase como primeira referencia a media das
cualificacións que cada alumna ou alumno obtivese antes da suspensión das clases pre-
senciais. A partir da mesma, a nota final reducirase un máximo de 1 punto ou incrementa-
rase ata un máximo de 2 puntos dependendo dos traballos e tarefas que presenten e da
calidade dos mesmos.

En caso de non obter cualificación positiva na área, o alumnado poderá solicitar a realiza-
ción dunha proba extraordinaria de recuperación que desenvolverá segundo o formato e
os criterios establecidos polo profesor ou profesora correspondente.

Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación para o Bacharelato.

Manteranse os mesmos adaptando cada un dos instrumentos de avaliación ao ensino te-
lemático sempre que aas circunstancias o permitan. En caso contrario, a profesora corres-
pondente poderá substituír cada proba, traballo ou tarefa por aqueloutro(s) que estime
oportuno(s) . De calquera xeito, o alumnado será informado previamente de calquera mo-
dificación.


