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2º BACHARELATO 
 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

• En cada un dos trimestres realizaranse distintas probas que tratarán de avaliar os progresos dos 

alumnos nas distintas destrezas da aprendizaxe de unha lingua. Para a cualificación final terase en conta os 

resultados de ditas probas así como o traballo e actitude do alumno durante ó curso. 

 

 

En  2º de Bacharelato, nas avaliacións 1ª, 2ª e 3ª  aplicaránde os seguintes criterios de cualificación: 

-70% da nota corresponderá a probas escritas: gramática (25%), vocabulario e fonética (15%), comprensión 

escrita (10%), expresión escrita (20%). 

-30% da nota corresponde a probas non escritas: comprensión oral (15%). Expresión oral: empregar o inglés como 

lingua de comunicación dentro da aula, comprensión de textos adecuados ó seu nivel e polo tanto capacidade 

de falar do contido dos textos lidos  ou escoitados e expresar opinións, comentar sobre as personaxes,idesas,  etc, 

tanto de xeito oral como con medios informáticos: presentacións, vídeos, etc; facer pequenas presentacións ou 

escenificación de diálogos de temática diversa (10%). Observación sistemática do traballo realizado polo alumno, 

tanto na aula como na casa ou en grupo, atitude frente a materia, interese e independencia á hora de aprender,  

entrega tarefas en tempo (5%). 

 

Os seguintes aspectos da convocatoria de xuño: 

• utilizar a lingua inglesa de xeito oral 

• deberes e libros de lectura. No curso escolar 2019-20 e para o alumnado de 2º bac non haberá libro 

lectura, faráse fincapé noutro tipo de textos tanto escritos como dixitais, de interese para a proba Abau 

para a que se están a preparar 

• comprensión oral e expresión oral pertencen ao traballo ordinario do grupo na 

aula. Non se considerarán con respecto á convocatoria extraordinaria de setembro. 
 

 

En 2º Bacharelato o exame de setembro será tipo ABAU, cos seguintes criterios de 

cualificación. 

15%: Comprensión oral. (1,5 punto)     

10%: Comprensión escrita. (1 puntos) 

20% Vocabulario e fonética. (2 puntos) 

30%: Expresión escrita. (3 puntos) 

25%: Gramática. (2,5 puntos) 

 

 

Para poder aprobar a materia o alumno deberá obter unha cualificación mínima do 50%, 

resultado de sumar todos os  apartados. 

 

Ante a  non asistencia a exames ou probas  o/ alumno/a deberá presentar xustificante 

médico da súa ausencia a clase para así podérselle facer o exame ou proba. 

 

 


