
7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO. 

7.1. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN. 
O Departamento de Lingua Castelá publica, coa axuda do equipo directivo, o seu 

programación didáctica na páxina Web do Centro onde se especifican os contidos mínimos e 

os criterios de avaliación. Ademais, unha copia desta programación está a disposición de 

todos os membros da comunidade educativa na Biblioteca Escolar. 

Cada profesora, a principios de curso, informa aos alumnos dos obxectivos da asignatura, a 

metodoloxía e os criterios de avaliación. Finalmente, no taboleiro de cada aula, colócase esta 

información. 

As ferramentas de avaliación que se utilizan para valorar a consecución dos obxectivos 

didácticos son: 

 

- Unha proba de avaliación inicial ao comezo do curso para pescudar o nivel de 

coñecementos do alumnado e determinar o nivel de ensino do que partir. En caso de 

consideralo necesario, tamén poderá realizarse ao iniciar as distintas unidades. 

- Ficha persoal de observación directa e sistemática para realizar un rexistro continuo 

de datos sobre a realización de tarefas, participación nas actividades cotiás do aula, traballo 

en grupo, hábitos escolares, actitude, dominio de técnicas e adquisición das aprendizaxes. 

Con iso preténdese realizar unha avaliación formativa que aporte datos ao profesor para 

poder axustar niveis e ritmos, de maneira que a aprendizaxe sexa o máis persoalizado 

posible. 

- Unha avaliación sumativa ao final de cada trimestre que se obterá por medio de: 

a) A realización de probas escritas específicas para valorar a adquisición dos contidos 

conceptuais e procedimentais.  

b) A produción de traballos de creación, seguindo os modelos textuais analizados en clase. 

 

c) A elaboración de traballos de investigación, individuais ou en equipo, manexando todo 

tipo de fontes. 

d) Actividades e tarefas habituais no aula que serán avaliadas mediante rúbricas e recolleitas 

no caderno de aula. 

Todos os modelos de exame previstos conterán a valoración numérica a cada pregunta ata 

un máximo de 10 puntos. Coa maior brevidade, entregaráselles aos alumnos xa corrixidos e 

suficientemente explicados para avaliar de forma conxunta a proba. 

7.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
 

Na ESO terase en conta non só as probas escritas (cuxo valor porcentual na nota final de 

avaliación non excederá o 70%) senón tamén o traballo diario recolleito na ficha persoal de 

observación, onde se avaliará a realización das tarefas diarias, a participación na aula, a 

actitude, o comportamento… Este traballo será valorado cun 10% da nota de avaliación. 

Tamén será importante para a nota de avaliación a cualificación dos traballos de creación 

obrigatorios e voluntarios e as lecturas realizadas, ata un 20%, que se avaliarán mediante 

rúbricas. 

Por outra banda, valorarase desfavorablemente (ata un punto) a utilización, tanto na 

expresión oral como na escrita, dun rexistro inadecuado así como que se cometan faltas de 

expresión e ortográficas de forma reiterada. 



 

No Bacharelato observarase o traballo do alumnado no aula (si realiza de forma adecuada as 

actividades e corríxeas, si sabe tomar notas e apuntes), o nivel de oralidade (capacidade 

discursiva, pronunciación e entonación, ordeación de ideas, capacidade de argumentación), a 

lectura expresiva e a actitude cara á asignatura (esforzo, atención, organización…) 

No Bacharelato os exames de contidos terán unha valoración do 90% da nota, reservando o 

10% restante á lectura de obras obrigatorias en 1º de Bacharelato e unha valoración do 80% 

da nota, reservando o 20% restante á lectura de obras obrigatorias en 2º de Bacharelato. 

 

Realizaranse, polo menos, dúas probas escritas por trimestre. A nota media entre os exames 

será obtida en función da materia que inclúa cada un, aínda que se procurará que sexa sempre 

do 50%. Cada unha delas conterá un texto a partir do cal suscitaranse diversas cuestións 

relativas a: 

- A comprensión do texto: Identificación do tema. Resumo ou esquema. Estrutura. Comentario 

crítico. 

- A lingüística: Léxico. Gramática. Convencións ortográficas. 

- O tipo de texto, a variedade lingüística, recursos estilísticos e técnicas literarias. 

- As lecturas obrigatorias. 

- A historia da literatura. 

 

A redacción (estrutura xerarquizada de ideas, construcións lingüísticas correctas, emprego de 

vocábulos con propiedade) e a ortografía (sen omisións, excesos ou vacilacións no uso 

adecuado de letras, acentos, diéresis e signos de puntuación) considéranse o soporte obrigado 

da escritura de calquera alumno; as súas deficiencias influirán de forma negativa na 

cualificación podendo restar ata un punto sobre a nota final da avaliación.  

Terase en conta a capacidade para acceder de forma autónoma ás fontes de información, para 

seleccionar nelas os datos pertinentes en relación cun determinado propósito, para organizar 

esta información mediante fichas, resumos, esquemas, etc. e para reutilizala na elaboración 

dun texto argumentativo.  

En 2º de Bacharelato, os alumnos deberán realizar e entregar, polo menos un comentario 

crítico por avaliación. Supoñerá un 5% da nota final de trimestre. Na valoración dos textos 

producidos polos alumnos terase en conta, ademais da relevancia dos datos de acordo coa 

finalidade o texto, a solidez da argumentación, a organización coherente dos contidos, a 

cohesión dos enunciados sucesivos do texto, e o rexistro adecuado. Teranse tamén en conta o 

uso apropiado de procedementos de citación (notas ao pé de páxina, comillas, etc.) e a 

inclusión correcta da bibliografía consultada.  

Valoraranse non só as probas escritas senón tamén o traballo diario recolleito na ficha persoal 

de observación, onde se avaliará a realización das actividades da aula, a participación e 

actitude, o interese polo traballo e a superación das dificultades, podendo sumar ata medio 

punto sobre a nota deavaliación.  



Tamén será importante para a nota da avaliación a cualificación dos traballos de creación onde 

practiquen a procura de información e a redacción, as lecturas realizadas e os comentarios de 

textos que se lles vaian propoñendo. Os criterios de cualificación quedarán detallados nos seus 

correspondentes rúbricas. Este traballo poderá sumar ata un punto sobre a nota da avaliación. 
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7.3. PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
 

Para obter cualificación positiva na asignatura, o alumno deberá aprobar as tres avaliacións. 

De non ser así, terá que presentarse a unha proba en xuño que versará sobre os contidos 

mínimos e que supoñerá: 

- Na ESO os exames de contido terán unha valoración do 70% da nota final. Estes exames 

poderán incluír algunha lectura obrigatoria non realizada polo  alumno. O 30% restante da 

nota se obterá do traballo diario, as lecturas e os traballos de creación realizados ó longo do 

curso. 

- No Bacharelato os exames de contidos terán unha valoración do 90% da nota, reservando 

o 10% restante á lectura de obras obrigatorias en 1º de Bacharelato e unha valoración do 



80% da nota, reservando o 20% restante á lectura de obras obrigatorias en 2º de 

Bacharelato. 

Realizarase unha recuperación dos contidos en cada avaliación. De non aprobar por 

avaliacións, o alumno terase que presentar a unha proba en xuño (en maio para os de 2º de 

Bac) que versará sobre os contidos mínimos de cada avaliación, incluídas as lecturas 

obrigatorias. No caso de que non supere esta proba, deberá presentarse ao exame 

extraordinario de setembro. 

O alumno ao final de curso terá que demostrar o coñecemento de polo menos dúas das 

lecturas obrigatorias do curso. De non facelo deberá ser examinado delas na proba 

extraordinaria de setembro. A nota final de Xuño será a media das notas obtidas nas tres 

avaliacións para o que é necesario superar cada unha delas. De todos os xeitos, terase en 

conta a evolución, positiva ou negativa, do alumno ao longo do curso, tendo presente o 

principio de avaliación contínua. 

As actividades de recuperación que propoñeremos aos alumnos que presenten dificultades 

son os seguintes: 

 

- Repetición dos traballos propostos que estean deficientemente realizados, introducindo 

as correccións oportunas coa orientación do profesor que, en todo momento, debe informar 

ao alumno das súas posibilidades de recuperación. 

- Tarefas de reforzo daqueles aspectos que se consideren necesarios: exercicios especiais 

de vocabulario, de ortografía, de comentario de textos, etc. 

- Tarefas que favorezan o cambio de actitude na realización dos traballos en grupo. 

- Exercicios de adquisición de técnicas de estudo. 

- Repetición de probas de adquisición de conceptos 

- Realizarase unha proba en xuño a aqueles alumnos que non logren unha cualificación 

positiva nalgunha das avaliacións trimestrais. 

- Realizarase unha proba en setembro a aqueles alumnos que non logren unha avaliación 

positiva en xuño. 

 

Estas actividades de recuperación estarán orientadas, en todo caso, a reforzar a aprendizaxe 

do alumno e a informarlle das súas capacidades e limitacións, así como dos seus progresos, 

favorecendo o seu autoestima e a adopción dunha postura crítica e reflexiva que lle axude a 

superar as súas dificultades. 

 


