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1.-  1º CURSO DE ESO 

1.1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os 10 puntos da cualificación global de cada avaliación serán acadados segundo as seguintes 

porcentaxes: 

 Probas escritas: 60% da cualificación global 

Realizarase un mínimo de dúas probas escritas en cada avaliación nas que se incluirán 

preguntas relacionadas cos diferentes bloques de contidos.  

A cualificación global deste apartado obterase calculando a nota media obtida nas probas 

realizadas, que será positiva se resulta igual ou superior ao 50% da cualificación.  

 Actitude de cara á materia e traballo persoal do alumnado: esforzo, interese, progreso 

no rendemento e na aprendizaxe:  30% da cualificación global 

Neste apartado valórase a participación activa e correcta na aula, a implicación e o esforzo, 

a presentación puntual e a corrección das tarefas e traballos encomendados, os contidos, a 

presentación e a corrección do caderno, a limpeza e coidado do materia escolar e a 

realización de lecturas voluntarias.  

 Demostración da lectura e comprensión de unha obra obrigatoria por trimestre: 10% 

da cualificación global: 10% da cualificación global 

Realizaranse probas relacionadas coa lectura, coma cuestionarios, fichas, probas escritas, 

preguntas orais, traballos, exposicións, etc. 

A cualificación trimestral corresponderá á suma das notas obtidas nos apartados anteriores, 

sendo positiva en caso de resultar igual ou superior a 5. 

A cualificación da avaliación ordinaria obterase calculando a nota media das tres avaliacións, 

sendo positiva se o resultado é igual ou superior a 5.  

Nos exames, probas escritas, e traballos realizados polo alumnado poderase restar ata un 

máximo do 10% da cualificación polos erros de ortografía, puntuación, expresión e 

presentación. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dos traballos e 

tarefas suporá unha cualificación dos mesmos con cero puntos e a obriga de repetilos. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dunha proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de realizar outra. Segundo o determine o profesor ou profesora, 

esta nova proba poderá ser oral ou escrita e realizarase nese momento ou noutro, en función das 

circunstancias. 

1.2. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 

O alumnado que suspenda algunha avaliación recibirá as indicacións oportunas por parte do 
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profesorado para mellorar o seu rendemento e acadar unha cualificación satisfactoria en 

relación aos estándares mínimos de aprendizaxe. 

De non acadar unha cualificación positiva a través da media das tres avaliacións deberá realizar 

a recuperación das mesmas nun exame final no mes de xuño. Esta proba incluirá contidos 

relacionados cos mínimos esixibles dos diferentes bloques da materia,  e será valorada 

cun 60%, cualificación á que se sumarán as notas medias das outras porcentaxes obtidas ao 

longo do curso. 

No caso de que unha alumna ou un alumno non demostre a lectura da obra recomendada 

nalgunha das avaliacións, daráselle a posibilidade de recuperar a puntuación demostrando esa(s) 

lectura(s) nas avaliacións seguintes. En caso de non acadar unha avaliación positiva, terá dereito 

a recuperar esta apartado no exame final de xuño e será valorada cun 10% da puntuación. 

Ao alumnado que amose dificultades de comprensión lectora das obras propostas, 

facilitaránselle novas lecturas adaptadas aos seus gustos e capacidades. 

Con respecto ao traballo diario e elaboración do seu caderno, o profesor ou profesora 

revisará de novo as actividades que se deban recuperar, sendo necesario que este as entregue 

realizadas ou que figuren no seu caderno de clase. 

1.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

O alumnado que non supere a materia en xuño, examinarase de todo o temario programado nas 

probas extraordinarias de setembro. 

 A estrutura do exame será a seguinte:  

 Preguntas para avaliar o nivel de competencia lingüística nos aspectos relacionados coa 

comprensión lectora e a expresión escrita. Formularanse a partir dun texto das tipoloxías 

estudadas durante o curso. 

 Preguntas sobre o bloque de coñecemento da lingua (gramática, ortografía e léxico). Estas 

cuestións poderán estar referidas a un texto e ser de tipo teórico e/ou práctico.  

 Preguntas sobre o bloque de educación literaria; poderán ser de tipo teórico ou práctico. 

 Preguntas sobre aquelas obras que non fose demostrada a súa lectura nas probas realizadas 

durante o curso. O alumnado que as teña superadas positivamente non terá que realizar este 

apartado. 

Estas probas serán valoradas sobre 10 puntos e acadarase unha avaliación positiva se a 

puntuación é igual ou superior a 5. 

Ademais da demostración da adquisición dos contidos mínimos esixidos, valorarase a 

corrección da presentación, da expresión e da ortografía. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización desta proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de realizar outra. Segundo o determine o profesor ou profesora, 
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esta nova proba poderá ser oral ou escrita e realizarase nese momento ou noutro en función das 

circunstancias. 

2.- 2º CURSO DE ESO 

2.1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os 10 puntos da cualificación global de cada avaliación serán acadados segundo as seguintes 

porcentaxes: 

 Probas escritas: 60% da cualificación global 

Realizarase un mínimo de dúas probas escritas en cada avaliación nas que se incluirán 

preguntas relacionadas cos diferentes bloques de contidos.  

A cualificación global deste apartado obterase calculando a nota media obtida nas probas 

realizadas, que será positiva se resulta igual ou superior ao 50% da cualificación.  

 Actitude de cara á materia e traballo persoal do alumnado: esforzo, interese, progreso 

no rendemento e na aprendizaxe:  30% da cualificación global 

Neste apartado valórase a participación activa e correcta na aula, a implicación e o esforzo, 

a presentación puntual e a corrección das tarefas e traballos encomendados, os contidos, a 

presentación e a corrección do caderno ou cartafol dixital, a limpeza e coidado do materia 

escolar e a realización de lecturas voluntarias.  

 Demostración da lectura e comprensión de unha obra obrigatoria por trimestre: 10% 

da cualificación global: 10% da cualificación global 

Realizaranse probas relacionadas coa lectura, coma cuestionarios, fichas, probas escritas, 

preguntas orais, traballos, exposicións, etc. 

A cualificación trimestral corresponderá á suma das notas obtidas nos apartados anteriores, 

sendo positiva en caso de resultar igual ou superior a 5. 

A cualificación da avaliación ordinaria obterase calculando a nota media das tres avaliacións, 

sendo positiva se o resultado é igual ou superior a 5.  

Nos exames, probas escritas, e traballos realizados polo alumnado poderase restar ata un 

máximo do 10% da cualificación polos erros de ortografía, puntuación, expresión e 

presentación. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dos traballos e 

tarefas suporá unha cualificación dos mesmos con cero puntos e a obriga de repetilos.  

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dunha proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de realizar outra. Segundo o determine o profesor ou profesora, 

esta nova proba poderá ser oral ou escrita e realizarase nese momento ou noutro, en función das 

circunstancias. 
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2.2. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 

O alumnado que suspenda algunha avaliación recibirá as indicacións oportunas por parte do 

profesorado para mellorar o seu rendemento e acadar unha cualificación satisfactoria en 

relación aos estándares mínimos de aprendizaxe. 

De non acadar unha cualificación positiva a través da media das tres avaliacións, deberá realizar 

a recuperación das mesmas nun exame final no mes de xuño. Esta proba incluirá contidos 

relacionados cos mínimos esixibles dos diferentes bloques da materia,  e será valorada cun 60%, 

cualificación á que se sumarán as notas medias das outras porcentaxes obtidas ao longo do 

curso. 

No caso de que unha alumna ou un alumno non demostre a lectura da obra recomendada 

nalgunha das avaliacións, daráselle a posibilidade de recuperar a puntuación demostrando esa(s) 

lectura(s) nas avaliacións seguintes. En caso de non acadar unha avaliación positiva, terá dereito 

a recuperar esta apartado no exame final de xuño e será valorada cun 10% da puntuación. 

Ao alumnado que amose dificultades de comprensión lectora das obras propostas, 

facilitaránselle novas lecturas adaptadas aos seus gustos e capacidades. 

Con respecto ao traballo diario e elaboración do seu caderno, o profesor ou profesora 

revisará de novo as actividades que se deban recuperar, sendo necesario que este as entregue 

realizadas ou que figuren no seu caderno de clase. 

2.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

O alumnado que non supere a materia en xuño, examinarase de todo o temario programado nas 

probas extraordinarias de setembro. 

 A estrutura do exame será a seguinte:  

 Preguntas para avaliar o nivel de competencia lingüística nos aspectos relacionados coa 

comprensión lectora e a expresión escrita. Formularanse a partir dun texto das tipoloxías 

estudadas durante o curso. 

 Preguntas sobre o bloque de coñecemento da lingua (gramática, ortografía e léxico). 

Estas cuestións poderán estar referidas a un texto e ser de tipo teórico e/ou práctico.  

 Preguntas sobre o bloque de educación literaria; poderán ser de tipo teórico ou práctico. 

 Preguntas sobre o bloque Lingua e sociedade. 

 Preguntas sobre aquelas obras que non fose demostrada a súa lectura nas probas 

realizadas durante o curso. O alumnado que as teña superadas positivamente non terá 

que realizar este apartado. 

Estas probas serán valoradas sobre 10 puntos e acadarase unha avaliación positiva se a 

puntuación é igual ou superior ao 5.  

Ademais da demostración da adquisición dos contidos mínimos esixidos, valorarase a 

corrección da presentación, da expresión e da ortografía. 
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O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización desta proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de realizar outra. Segundo o determine o profesor ou profesora, 

esta nova proba poderá ser oral ou escrita e realizarase nese momento ou noutro en función das 

circunstancias. 

2.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO COA MATERIA 

PENDENTE 

A Xefa do Departamento de Lingua Galega e Literatura encargarase de realizar o plan de 

recuperación das materias pendentes a través da organización e corrección das tarefas e dos 

exames correspondentes.  Resolverá tamén as dúbidas que puideran xurdir nesta materia no 

horario seguinte:  Todos os venres, de 12:25 h. a 12:45 h. 

Co obxectivo de acadar os contidos mínimos esixibles para 1º de ESO, levaranse a cabo as 

seguintes actuacións: 

 Na segunda semana do mes de outubro informarase ao alumnado oralmente e por escrito 

do sistema de recuperación da materia pendente. 

 Faráselle entrega dunha circular coa información das actividades e das probas de recu-

peración da materia pendente. Esta deberá ser devolta debidamente asinada polos seu 

pai /nai ou titores legais. 

 Entregaráselle, tamén, unha serie de exercicios que deberán realizar na 1ª Avaliación, 

2ªAvaliación e 3ª Avaliación. Estas actividades de recuperación  incluirán contidos dos 

distintos bloques temáticos e estarán formuladas  para  acadar os mínimos.  

 As tarefas propostas, para seren cualificadas, deberán presentarse nos prazos sinalados; 

fóra dese prazo consideraranse coma non presentadas e valoraranse con 0 puntos. 

 A realización destes exercicios será puntuada cada trimestre entre 0 e 10 puntos. Para 

acadar unha avaliación positiva é necesario obter unha puntuación dos exercicios igual 

ou superior a 5 puntos. A nota acadada reflectirase nas correspondentes avaliacións. 

 O alumnado que non consiga mediante este sistema unha nota igual ou superior a 5 a 

través da media das tres avaliacións deberá presentarse ao exame final de toda a ma-

teria no mes de maio. Este exame será valorado entre 0 e 10 puntos, sendo a cualifica-

ción mínima necesaria para aprobar a materia igual ou superior a 5 puntos. 

 Aqueles/as alumnos/as que non aproben a materia na avaliación ordinaria a través deste 

procedemento deberán realizar unha proba final de toda a materia mes de setembro, que 

será valorada entre 0 e 10 puntos. Para acadar unha avaliación positiva deberán ter unha 

puntuación igual ou superior a 5.  

 O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización das probas 

de recuperación suporá a anulación das mesmas e a obriga de repetila. Segundo o 

determine o profesor ou profesora, esta nova proba poderá ser oral ou escrita e 

realizarase nese ou noutro momento en función das circunstancias. 



 

7 

3.- 3º CURSO DE ESO 

3.1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os 10 puntos da cualificación global de cada avaliación serán acadados segundo as seguintes 

porcentaxes: 

 Probas escritas: 70% da cualificación global  

Realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas en cada avaliación, nas que se incluirán 

preguntas relacionadas cos diferentes bloques de contidos.  

A cualificación global deste apartado obterase calculando a nota media obtida nas probas 

realizadas, e será positiva se resulta igual ou superior ao 50% da cualificación.  

 Actitude de cara á materia e traballo persoal do alumnado: esforzo, interese, progreso 

no rendemento e na aprendizaxe: 20% da cualificación global 

Neste apartado valórase a participación activa e correcta na aula, a implicación e o esforzo, 

a presentación puntual e a corrección das tarefas e traballos encomendados, os contidos, a 

presentación e a corrección do caderno, a limpeza e coidado do materia escolar e a 

realización de lecturas voluntarias.  

 Demostración da lectura e comprensión de unha obra obrigatoria por trimestre: 10% 

da cualificación global: 10% da cualificación global 

Realizaranse probas relacionadas coa lectura, coma cuestionarios, fichas, probas escritas, 

preguntas orais, traballos, exposicións, etc. 

A cualificación trimestral corresponderá á suma das notas obtidas nos apartados anteriores, 

sendo positiva en caso de resultar igual ou superior a 5. 

A cualificación da avaliación ordinaria obterase calculando a nota media das tres avaliacións, 

sendo positiva se o resultado é igual ou superior a 5.  

Nos exames, probas escritas, e traballos realizados polo alumnado poderase restar ata un 

máximo do 10% da cualificación polos erros de ortografía, puntuación, expresión e 

presentación. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dos traballos e 

tarefas suporá unha cualificación dos mesmos con cero puntos e a obriga de repetilos. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dunha proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de realizar outra. Segundo o determine o profesor ou profesora, 

esta nova proba poderá ser oral ou escrita e realizarase nese momento ou noutro, en función das 

circunstancias. 
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3.2. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 

O alumnado que suspenda algunha avaliación recibirá as indicacións oportunas por parte do 

profesorado para mellorar o seu rendemento e acadar unha cualificación satisfactoria en 

relación aos estándares mínimos de aprendizaxe. 

De non acadar unha cualificación positiva a través da media das tres avaliacións deberá realizar 

a recuperación das mesmas nun exame final no mes de xuño. Esta proba incluirá contidos 

relacionados cos mínimos esixibles dos diferentes bloques da materia,  e será valorada cun 70%, 

cualificación á que se sumarán as notas medias das outras porcentaxes obtidas ao longo do 

curso. 

No caso de que unha alumna ou un alumno non demostre a lectura da obra recomendada 

nalgunha das avaliacións, daráselle a posibilidade de recuperar a puntuación demostrando esa(s) 

lectura(s) nas avaliacións seguintes. En caso de non acadar unha avaliación positiva, terá dereito 

a recuperar esta apartado no exame final de xuño e será valorada cun 10% da puntuación. 

Ao alumnado que amose dificultades de comprensión lectora das obras propostas, 

facilitaránselle novas lecturas adaptadas aos seus gustos e capacidades. 

Con respecto ao traballo diario e elaboración do seu caderno, o profesor ou profesora 

revisará de novo as actividades que se deban recuperar, sendo necesario que este as entregue 

realizadas ou que figuren no seu caderno de clase. 

3.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

O alumnado que non supere a materia en xuño, examinarase de todo o temario programado nas 

probas extraordinarias de setembro. 

 A estrutura do exame será a seguinte:  

 Preguntas para avaliar o nivel de competencia lingüística nos aspectos relacionados coa 

comprensión lectora e a expresión escrita. Formularanse a partir dun texto das tipoloxías 

estudadas durante o curso. 

 Preguntas sobre o bloque de coñecemento da lingua (gramática, ortografía e léxico). 

Estas cuestións poderán estar referidas a un texto e ser de tipo teórico e/ou práctico.  

 Preguntas sobre o bloque Lingua e sociedade. 

 Preguntas sobre o bloque de educación literaria; poderán ser de tipo teórico ou práctico. 

 Preguntas sobre aquelas obras que non fose demostrada a súa lectura nas probas 

realizadas durante o curso. O alumnado que as teña superadas positivamente non terá 

que realizar este apartado. 

Estas probas serán valoradas sobre 10 puntos e acadarase unha avaliación positiva se a 

puntuación é igual ou superior a 5. 

Ademais da demostración da adquisición dos contidos mínimos esixidos, valorarase a 

corrección da presentación, da expresión e da ortografía. 
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O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización desta 
proba suporá a anulación da mesma e a obriga de realizar outra. Segundo o 
determine o profesor ou profesora, esta nova proba poderá ser oral ou escrita e 
realizarase nese momento ou noutro en función das circunstancias 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO COA MATERIA 

PENDENTE 

A Xefa do Departamento de Lingua Galega e Literatura encargarase de realizar o plan de 

recuperación das materias pendentes a través da organización e corrección das tarefas e dos 

exames correspondentes.  Resolverá tamén as dúbidas que puideran xurdir nesta materia no 

horario seguinte:  Todos os venres, de 12:25 h. a 12:45 h. 

Co obxectivo de acadar os contidos mínimos esixibles, levaranse a cabo as seguintes actuacións: 

 Na segunda semana do mes de outubro informarase ao alumnado oralmente e por escrito 

do sistema de recuperación da materia pendente. 

 Faráselle entrega dunha circular coa información das actividades e das probas de recu-

peración da materia pendente. Esta deberá ser devolta debidamente asinada polos seu 

pai /nai ou titores legais. 

 Entregaráselle, tamén, unha serie de exercicios que deberán realizar na 1ª Avaliación, 

2ªAvaliación e 3ª Avaliación. Estas actividades de recuperación  incluirán contidos dos 

distintos bloques temáticos e estarán formuladas  para  acadar os mínimos.  

 As tarefas propostas, para seren cualificadas, deberán presentarse nos prazos sinalados; 

fóra dese prazo consideraranse coma non presentadas e valoraranse con 0 puntos. 

 A realización destes exercicios será puntuada cada trimestre entre 0 e 10 puntos. Para 

acadar unha avaliación positiva é necesario obter unha puntuación dos exercicios igual 

ou superior a 5 puntos. A nota acadada reflectirase nas correspondentes avaliacións. 

 O alumnado que non consiga mediante este sistema unha nota igual ou superior a 5 a 

través da media das tres avaliacións deberá presentarse ao exame final de toda a ma-

teria no mes de maio. Este exame será valorado entre 0 e 10 puntos, sendo a cualifica-

ción mínima necesaria para aprobar a materia igual ou superior a 5 puntos. 

 Aqueles/as alumnos/as que non aproben a materia na avaliación ordinaria a través deste 

procedemento deberán realizar unha proba final de toda a materia mes de setembro, que 

será valorada entre 0 e 10 puntos. Para acadar unha avaliación positiva deberán ter unha 

puntuación igual ou superior a 5.  
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 O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización das probas 

de recuperación suporá a anulación das mesmas e a obriga de repetila. Segundo o 

determine o profesor ou profesora, esta nova proba poderá ser oral ou escrita e 

realizarase nese ou noutro momento en función das circunstancias.
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4.- 4º CURSO DE ESO 

4.1 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os 10 puntos da cualificación global de cada avaliación serán acadados segundo as seguintes 

porcentaxes: 

 Probas escritas: 70% da cualificación global  

Realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas en cada avaliación, nas que se incluirán 

preguntas relacionadas cos diferentes bloques de contidos.  

A cualificación global deste apartado obterase calculando a nota media obtida nas probas 

realizadas, e será positiva se resulta igual ou superior ao 50% da cualificación.  

 Actitude de cara á materia e traballo persoal do alumnado: esforzo, interese, progreso 

no rendemento e na aprendizaxe: 20% da cualificación global 

Neste apartado valórase a participación activa e correcta na aula, a implicación e o esforzo, 

a presentación puntual e a corrección das tarefas e traballos encomendados, os contidos, a 

presentación e a corrección do caderno, a limpeza e coidado do materia escolar e a 

realización de traballos complementarios e de lecturas voluntarias.  

 Demostración da lectura e comprensión de unha obra obrigatoria por trimestre: 10% 

da cualificación global 

Realizaranse algunhas probas relacionadas coa lectura, coma: cuestionarios, fichas, probas 

escritas, preguntas orais, traballos, exposicións, etc. 

A cualificación trimestral corresponderá á suma das notas obtidas nos apartados anteriores, 

sendo positiva en caso de resultar igual ou superior a 5. 

A cualificación da avaliación ordinaria obterase calculando a nota media das tres avaliacións, 

sendo positiva se o resultado é igual ou superior a 5.  

Nos exames, probas escritas, e traballos realizados polo alumnado poderase restar ata un 

máximo do 10% da cualificación polos erros de ortografía, puntuación, expresión e 

presentación. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dos traballos e 

tarefas suporá unha cualificación dos mesmos con cero puntos e a obriga de repetilos. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dunha proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de realizar outra. Segundo o determine o profesor ou profesora, 

esta nova proba poderá ser oral ou escrita e realizarase nese momento ou noutro, en función das 

circunstancias. 

4.2. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 

O alumnado que suspenda algunha avaliación recibirá as indicacións oportunas por parte do 
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profesorado para mellorar o seu rendemento e acadar unha cualificación satisfactoria en 

relación aos estándares mínimos de aprendizaxe. 

De non acadar unha cualificación positiva a través da media das tres avaliacións deberá realizar 

a recuperación das mesmas nun exame final no mes de xuño. Esta proba incluirá contidos 

relacionados cos mínimos esixibles dos diferentes bloques da materia,  e será valorada cun 70%, 

cualificación á que se sumarán as notas medias das outras porcentaxes obtidas ao longo do 

curso. 

No caso de que unha alumna ou un alumno non demostre a lectura da obra recomendada 

nalgunha das avaliacións, daráselle a posibilidade de recuperar a puntuación demostrando esa(s) 

lectura(s) nas avaliacións seguintes. En caso de non acadar unha avaliación positiva, terá dereito 

a recuperar esta apartado no exame final de xuño e será valorada cun 10% da puntuación. 

Ao alumnado que amose dificultades de comprensión lectora das obras propostas, 

facilitaránselle novas lecturas adaptadas aos seus gustos e capacidades. 

Con respecto ao traballo diario e elaboración do seu caderno, o profesor ou profesora 

revisará de novo as actividades que se deban recuperar, sendo necesario que este as entregue 

realizadas ou que figuren no seu caderno de clase. 

4.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

O alumnado que non supere a materia en xuño, examinarase de todo o temario programado nas 

probas extraordinarias de setembro. 

 A estrutura do exame será a seguinte:  

 Preguntas para avaliar o nivel de competencia lingüística nos aspectos relacionados coa 

comprensión lectora e a expresión escrita. Formularanse a partir dun texto das tipoloxías 

estudadas durante o curso. 

 Preguntas sobre o bloque de coñecemento da lingua (gramática, ortografía e léxico). 

Estas cuestións poderán estar referidas a un texto e ser de tipo teórico e/ou práctico.  

 Preguntas sobre o bloque de educación literaria; poderán ser de tipo teórico ou práctico. 

 Preguntas sobre aquelas obras que non fose demostrada a súa lectura nas probas 

realizadas durante o curso. O alumnado que as teña superadas positivamente non terá 

que realizar este apartado. 

Estas probas serán valoradas sobre 10 puntos e acadarase unha avaliación positiva se a 

puntuación é igual ou superior a 5. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización desta 

proba suporá a anulación da mesma e a obriga de realizar outra. Segundo o 
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determine o profesor ou profesora, esta nova proba poderá ser oral ou escrita e 

realizarase nese momento ou noutro en función das circunstancias 

4.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO COA MATERIA 

PENDENTE 

A Xefa do Departamento de Lingua Galega e Literatura encargarase de realizar o plan de 

recuperación das materias pendentes a través da organización e corrección das tarefas e dos 

exames correspondentes.  Resolverá tamén as dúbidas que puideran xurdir nesta materia no 

horario seguinte:  Todos os venres, de 12:25 h. a 12:45 h. 

Co obxectivo de acadar os contidos mínimos esixibles, levaranse a cabo as seguintes actuacións: 

 Na segunda semana do mes de outubro informarase ao alumnado oralmente e por escrito 

do sistema de recuperación da materia pendente. 

 Faráselle entrega dunha circular coa información das actividades e das probas de recu-

peración da materia pendente. Esta deberá ser devolta debidamente asinada polos seu 

pai /nai ou titores legais. 

 Entregaráselle, tamén, unha serie de exercicios que deberán realizar na 1ª Avaliación, 

2ªAvaliación e 3ª Avaliación. Estas actividades de recuperación  incluirán contidos dos 

distintos bloques temáticos e estarán formuladas  para  acadar os mínimos.  

 As tarefas propostas, para seren cualificadas, deberán presentarse nos prazos sinalados; 

fóra dese prazo consideraranse coma non presentadas e valoraranse con 0 puntos. 

 A realización destes exercicios será puntuada cada trimestre entre 0 e 10 puntos. Para 

acadar unha avaliación positiva é necesario obter unha puntuación dos exercicios igual 

ou superior a 5 puntos. A nota acadada reflectirase nas correspondentes avaliacións. 

 O alumnado que non consiga mediante este sistema unha nota igual ou superior a 5 a 

través da media das tres avaliacións deberá presentarse ao exame final de toda a 

materia no mes de maio. Este exame será valorado entre 0 e 10 puntos, sendo a 

cualificación mínima necesaria para aprobar a materia igual ou superior a 5 puntos. 

 Aqueles/as alumnos/as que non aproben a materia na avaliación ordinaria a través deste 

procedemento deberán realizar unha proba final de toda a materia mes de setembro, que 

será valorada entre 0 e 10 puntos. Para acadar unha avaliación positiva deberán ter unha 

puntuación igual ou superior a 5.  

 O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización das probas 

de recuperación suporá a anulación das mesmas e a obriga de repetila. Segundo o 

determine o profesor ou profesora, esta nova proba poderá ser oral ou escrita e 

realizarase nese ou noutro momento en función das circunstancias. 
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5.-  1º CURSO DE BACHARELATO 

5.1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 	
Os 10 puntos da cualificación global de cada avaliación serán acadados segundo as seguintes 

porcentaxes: 

 Probas escritas: 80% da cualificación global  

Realizarase como mínimo unha proba escrita en cada avaliación na que se incluirán 

preguntas relacionadas cos diferentes bloques de contidos. A cualificación será positiva se 

resulta igual ou superior ao 50% da cualificación.  

No caso de que se realice máis de unha proba, a cualificación global deste apartado obterase 

calculando a nota media obtida nas probas, e será positiva se resulta igual ou superior ao 

50% da cualificación.  

 Actitude de cara á materia e traballo persoal do alumnado: intervencións na aula, 

interese, esforzo e progreso no rendemento e na aprendizaxe: 10% da cualificación 

global 

Neste apartado valórase a participación activa e correcta na aula, a implicación e o esforzo, 

a presentación puntual e a corrección das tarefas e traballos solicitados, e a realización de 

traballos complementarios e de lecturas voluntarias.  

 Demostración da lectura e comprensión de unha obra por trimestre: 10% da 

cualificación global 

Realizaranse algunhas das seguintes probas relacionadas coa lectura: cuestionarios, fichas, 

probas escritas, preguntas orais, traballos, exposicións, etc. 

A cualificación trimestral corresponderá á suma das notas obtidas nos apartados anteriores, 

sendo positiva en caso de resultar igual ou superior a 5. 

A cualificación da avaliación ordinaria obterase calculando a nota media das tres avaliacións, 

sendo positiva se o resultado é igual ou superior a 5.  

Nos exames, probas escritas, e traballos realizados polo alumnado poderase restar ata un 

máximo do 10% da cualificación polos erros de ortografía, puntuación, expresión e 

presentación. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dos traballos e 

tarefas suporá unha cualificación dos mesmos con cero puntos e a obriga de repetilos. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dunha proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de realizar outra. Segundo o determine o profesor ou profesora, 

esta nova proba poderá ser oral ou escrita e realizarase nese momento ou noutro, en función das 

circunstancias. 
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5.2. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 

O alumnado que suspenda algunha avaliación recibirá as indicacións oportunas por parte do 

profesorado para mellorar o seu rendemento e acadar unha cualificación satisfactoria en 

relación aos estándares mínimos de aprendizaxe. 

De non acadar unha cualificación positiva a través da media das tres avaliacións deberá realizar 

a recuperación das mesmas nun exame final no mes de xuño. Esta proba incluirá contidos 

relacionados cos mínimos esixibles dos diferentes bloques da materia, e será valorada cun 70%, 

cualificación á que se sumarán as notas medias das outras porcentaxes obtidas ao longo do curso. 

No caso de que unha alumna ou un alumno non demostre a lectura da obra recomendada 

nalgunha das avaliacións, daráselle a posibilidade de recuperar a puntuación demostrando esa(s) 

lectura(s) nas avaliacións seguintes. En caso de non acadar unha avaliación positiva, terá dereito 

a recuperar esta apartado no exame final de xuño e será valorada cun 10% da puntuación. 

Ao alumnado que amose dificultades de comprensión lectora das obras propostas, 

facilitaránselle novas lecturas adaptadas aos seus gustos e capacidades. 

5.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

O alumnado que non supere a materia en xuño, examinarase de todo o temario programado nas 

probas extraordinarias de setembro. 

 A estrutura do exame será a seguinte:  

 Preguntas para avaliar o nivel de competencia lingüística nos aspectos relacionados coa 

comprensión lectora e a expresión escrita. Formularanse a partir dun texto das tipoloxías 

estudadas durante o curso. 

 Preguntas sobre o bloque de coñecemento da lingua (gramática, ortografía e léxico). 

Estas cuestións poderán estar referidas a un texto e ser de tipo teórico e/ou práctico.  

 Preguntas sobre o bloque Lingua e sociedade. 

 Preguntas sobre o bloque de educación literaria; poderán ser de tipo teórico ou práctico. 

 Preguntas sobre aquelas obras que non fose demostrada a súa lectura nas probas 

realizadas durante o curso. O alumnado que as teña superadas positivamente non terá 

que realizar este apartado. 

Estas probas serán valoradas sobre 10 puntos e acadarase unha avaliación positiva se a 

puntuación é igual ou superior a 5. 

Ademais da demostración da adquisición dos contidos mínimos esixidos, valorarase a 

corrección da presentación, da expresión e da ortografía. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización desta proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de realizar outra. Segundo o determine o profesor ou profesora, 

esta nova proba poderá ser oral ou escrita e realizarase nese momento ou noutro en función das 

circunstancias 
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6.- 2º CURSO DE BACHARELATO 

6.1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 	

Os 10 puntos da cualificación global de cada avaliación serán acadados segundo as seguintes 

porcentaxes: 

 Probas escritas: 80% da cualificación global  

Realizarase como mínimo unha proba escrita en cada avaliación na que se incluirán 

preguntas relacionadas cos diferentes bloques de contidos. A cualificación será positiva se 

resulta igual ou superior ao 50% da cualificación.  

No caso de que se realice máis de unha proba, a cualificación global deste apartado obterase 

calculando a nota media obtida nas mesmas, e será positiva se resulta igual ou superior ao 

50% da cualificación.  

 Actitude de cara á materia e traballo persoal do alumnado: intervencións, interese, 

esforzo e progreso no rendemento e na aprendizaxe: 10% da cualificación global 

Neste apartado valorarase a participación activa e correcta na aula, a implicación e o esforzo, 

a presentación puntual e a corrección das tarefas e traballos solicitados.  

 Actividades relacionadas coa lectura das obras de lectura correspondentes a cada 

avaliación: 10% da cualificación global 

Realizaranse algunhas das seguintes probas relacionadas coa lectura: cuestionarios, fichas, 

probas escritas, preguntas orais, traballos, exposicións, etc. 

A cualificación trimestral corresponderá á suma das notas obtidas nos apartados anteriores, 

sendo positiva en caso de resultar igual ou superior a 5. 

A cualificación da avaliación ordinaria obterase calculando a nota media das tres avaliacións, 

sendo positiva se o resultado é igual ou superior a 5.  

Nos exames, probas escritas, e traballos realizados polo alumnado poderase restar ata un 

máximo do 10% da cualificación polos erros de ortografía, puntuación, expresión e 

presentación. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dos traballos e 

tarefas suporá unha cualificación dos mesmos con cero puntos e a obriga de repetilos. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dunha proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de realizar outra. Segundo o determine o profesor ou profesora, 

esta nova proba poderá ser oral ou escrita e realizarase nese momento ou noutro, en función das 

circunstancias. 
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6.2. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 

O alumnado que suspenda algunha avaliación recibirá as indicacións oportunas por parte do 

profesorado para mellorar o seu rendemento e acadar unha cualificación satisfactoria en 

relación aos estándares mínimos de aprendizaxe. 

De non acadar unha cualificación positiva a través da media das tres avaliacións deberá realizar 

a recuperación das mesmas nun exame final no mes de xuño. Esta proba incluirá contidos 

relacionados cos mínimos esixibles dos diferentes bloques da materia,  e será valorada cun 70%, 

cualificación á que se sumarán as notas medias das outras porcentaxes obtidas ao longo do curso. 

No caso de que unha alumna ou un alumno non demostre a lectura da obra recomendada 

nalgunha das avaliacións, daráselle a posibilidade de recuperar a puntuación demostrando esa(s) 

lectura(s) nas avaliacións seguintes. En caso de non acadar unha avaliación positiva, terá dereito 

a recuperar esta apartado no exame final de xuño e será valorada cun 10% da puntuación. 

Ao alumnado que amose dificultades de comprensión lectora das obras propostas, 

facilitaránselle novas lecturas adaptadas aos seus gustos e capacidades. 

6.3. PROBA DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA  

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria, examinarase de todo o temario 

programado nas probas de avaliación extraordinaria. 

 A estrutura do exame será a seguinte:  

 Preguntas para avaliar o nivel de competencia lingüística nos aspectos relacionados coa 

comprensión lectora e a expresión escrita. Formularanse a partir dun texto das tipoloxías 

estudadas durante o curso. 

 Preguntas sobre o bloque de coñecemento da lingua (gramática, ortografía e léxico). 

Estas cuestións poderán estar referidas a un texto e ser de tipo teórico e/ou práctico.  

 Preguntas sobre o bloque Lingua e sociedade. 

 Preguntas sobre o bloque de educación literaria; poderán ser de tipo teórico ou práctico. 

Esta proba será valorada sobre 10 puntos e acadarase unha avaliación positiva se a puntuación 

é igual ou superior a 5. 

Ademais da demostración da adquisición dos contidos mínimos esixidos, valorarase a 

corrección da presentación, da expresión e da ortografía. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización desta proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de realizar outra. Segundo o determine o profesor ou profesora, 

esta nova proba poderá ser oral ou escrita e realizarase nese momento ou noutro en función das 

circunstancias 
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6.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO COA MATERIA 

PENDENTE 

O alumnado con materia pendente do curso anterior será obxecto dun seguimento e avaliación 

por parte da profesora xefa de Departamento. 

Co obxectivo de acadar os contidos mínimos establecidos para 1º de Bacharelato,, levaranse a 

cabo as seguintes accións: 

 Na segunda semana do mes de outubro informase ao alumnado, oralmente e por escrito, 

do sistema de recuperación da materia pendente.  

 Faráselle entrega dunha circular coa información sobre as probas de recuperación e os 

contidos que incluirán cada unha. Esta folla deberá ser devolta debidamente asinada 

polo seu pai/nai ou titores legais. 

 O alumnado coa materia pendente deberá realizar 2 exames durante o curso. Estes in-

cluirán contidos dos distintos bloques temáticos e estarán formuladas para acadar os 

mínimos esixibles para 1º de Bacharelato. 

 A s datas dos exames  e a distribución dos contidos será a seguinte: 

 Exame do 1º trimestre (mes de novembro 2019): contidos correspondentes aos 

bloques de educación literaria e lingua e sociedade. Os contidos desta proba 

indícanse por escrito na primeira semana do mes de outubro de 2019. 

Este exame será valorado entre 0 e 10 puntos. Para acadar unha avaliación positiva 

deberán obter unha puntuación igual ou superior a 5. A cualificación obtida 

rexistrarase nas cualificacións de materias pendentes da primeira avaliación. 

 Exame do 2º trimestre (mes de febreiro 2020) contidos correspondentes aos bloque 

de comunicación escrita. Ler e escribir e funcionamento da lingua. Os contidos desta 

proba entregaranse no mes de novembro. 

Este exame será valorado entre 0 e 10 puntos. Para acadar unha avaliación positiva 

deberán obter unha puntuación igual ou superior a 5. A cualificación obtida 

rexistrarase nas cualificacións de materias pendentes da segunda avaliación. 

 Para aprobar a avaliación ordinaria é necesario obter na media dos dous exames unha 

puntuación igual ou superior a 5. De suceder así, non será necesario que realicen o 

exame final de toda a materia. 

 Aqueles/as alumnos/as que non aproben a materia na avaliación ordinaria a través deste 

sistema, deberán realizar as probas finais de toda a materia na avaliación extraordi-

naria. Este exame serán valorados entre 0 e 10 puntos. Para aprobar deberán acadar 

unha nota mínima de 5 puntos. 

 O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización das probas 

de recuperación suporá a anulación das mesmas e a obriga de repetila. Segundo o 

determine o profesor ou profesora, esta nova proba poderá ser oral ou escrita e 

realizarase nese ou noutro momento en función das circunstancias. 

 



 

19 

7.- LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX E DA 
ACTUALIDADE ( 2º BACHARELATO )  

7.1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 	
Os 10 puntos da cualificación global de cada avaliación serán acadados segundo as seguintes 

porcentaxes: 

 Probas escritas: 40% da cualificación global. Realizarase unha proba escrita en cada 

avaliación.  Incluirá preguntas teóricas relacionadas cos diferentes bloques de contidos e un 

comentario literario sobre un texto pertencente a unha das obras traballadas no trimestre. A 

cualificación será positiva se resulta igual ou superior ao 50% da cualificación.  

 Actitude de cara á materia, intervención na aula e traballo persoal do alumnado: 20% 

da cualificación global. Neste apartado valorarase a participación activa e correcta en  

coloquios e debates realizados na aula sobre as obras propostas, a presentación puntual e a 

corrección dos comentarios literarios ou doutras tarefas solicitadas e a realización de 

lecturas voluntarias debidamente acreditadas. 

 Elaboración e exposición dun traballo de traballo de investigación sobre algún autor/a 

e a súa obra ou aspecto salientable dela, empregando as fontes de documentación necesarias: 

40% da cualificación global 

A cualificación trimestral corresponderá á suma das notas obtidas nos apartados anteriores, 

sendo positiva en caso de resultar igual ou superior a 5. 

A cualificación da avaliación ordinaria obterase calculando a nota media das tres avaliacións, 

sendo positiva se o resultado é igual ou superior a 5.  

Nos exames, probas escritas, e traballos realizados polo alumnado poderase restar ata un 

máximo do 10% da cualificación polos erros de ortografía, puntuación, expresión e 

presentación.  

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dos traballos e 

tarefas suporá unha cualificación dos mesmos con cero puntos e a obriga de repetilos. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dunha proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de realizar outra. Segundo o determine o profesor ou profesora, 

esta nova proba poderá ser oral ou escrita e realizarase nese momento ou noutro, en función das 

circunstancias. 

7.2. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 

O alumnado que suspenda algunha avaliación recibirá as indicacións oportunas por parte do 

profesorado para mellorar o seu rendemento e acadar unha cualificación satisfactoria en 

relación aos estándares mínimos de aprendizaxe. 

De non acadar unha cualificación positiva a través da media das tres avaliacións deberá realizar 

a recuperación das mesmas nun exame final no mes de maio. Esta proba incluirá contidos 



 

20 

relacionados cos mínimos esixibles dos diferentes bloques da materia,  e será valorada cun 40%, 

cualificación á que se sumarán as notas medias das outras porcentaxes obtidas ao longo do curso. 

No caso de que unha alumna ou un alumno non demostre a lectura da obra recomendada 

nalgunha das avaliacións, daráselle a posibilidade de recuperar a puntuación demostrando esa(s) 

lectura(s) nas avaliacións seguintes.  

7.3. PROBA DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA  

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria, deberá presentarse á convocatoria 

extraordinaria, que consistirá nunha única proba escrita .  

 A estrutura do exame será a seguinte:  

 Preguntas teóricas sobre os diferentes bloques de contidos da materia. (5 puntos) 

 Redacción dun comentario literario arredor dun texto dunha das obras estudadas nesta 

curso. (5 puntos) 

Esta proba será valorada sobre 10 puntos e acadarase unha avaliación positiva se a puntuación 

é igual ou superior a 5. 

Ademais da demostración da adquisición dos contidos mínimos esixidos, valorarase a 
corrección da presentación, da expresión e da ortografía. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización desta proba suporá 
a anulación da mesma e a obriga de realizar outra. Segundo o determine o profesor ou profesora, 
esta nova proba poderá ser oral ou escrita e realizarase nese momento ou noutro en función das 
circunstancias 
 

8.-  INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN (2º 
CURSO DE ESO) 

8.1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DE INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA 

INFORMACIÓN 	

Os 10 puntos da cualificación global de cada avaliación serán acadados segundo as seguintes 

porcentaxes: 

 Traballos de investigación: 80% da cualificación global 

A cualificación global deste apartado obterase calculando a nota media obtida nos distintos 

produtos realizados, e será positiva se resulta igual ou superior ao 50% da cualificación. 

Estes traballos realizaranse fundamentalmente na aula, aínda que ocasionalmente poden ser 

indicados para  seren realizados como tarefas na casa.  

 Actitude de cara á materia e traballo persoal do alumnado: esforzo, interese, progreso 

no rendemento e na aprendizaxe:  20% da cualificación global 
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Neste apartado valórase a participación activa e correcta na aula, a implicación e o esforzo, 

a presentación puntual e a corrección das tarefas e traballos solicitados, 

A cualificación trimestral corresponderá á suma das notas obtidas nos apartados anteriores, 

sendo positiva en caso de resultar igual ou superior a 5. 

A cualificación da avaliación ordinaria obterase calculando a nota media das tres avaliacións, 

sendo positiva se o resultado é igual ou superior a 5.  

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dos traballos e 

tarefas suporá unha cualificación dos mesmos con cero puntos e a obriga de repetilos. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dunha proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de realizar outra. Segundo o determine o profesor ou profesora, 

esta nova proba poderá ser oral ou escrita e realizarase nese momento ou noutro, en función das 

circunstancias. 

8.2. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 

O alumnado que suspenda algunha avaliación recibirá as indicacións oportunas por parte do 

profesor para mellorar o seu rendemento e acadar unha cualificación satisfactoria en relación 

aos estándares mínimos de aprendizaxe. 

De non acadar unha cualificación positiva a través da media das tres avaliacións, deberá 

realizarse a recuperación  nunha proba final no mes de xuño. Esta proba consistirá na realización 

dun traballo do que o alumnado estará previamente informado e o profesor supervisará a súa  

realización. 

8.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

O alumnado que non supere a materia en xuño poderá recuperala na proba extraordinaria de 

setembro. Esta consistirá novamente na realización dun traballo do que o alumnado estará 

previamente informado e o profesor supervisará a súa  realización. 

Estas probas serán valoradas sobre 10 puntos e acadarase unha avaliación positiva se a 

puntuación é igual ou superior ao 5.  

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización desta proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de realizar outra. Segundo o determine o profesor ou profesora, 

esta nova proba poderá ser oral ou escrita e realizarase nese momento ou noutro en función das 

circunstancias 
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9.-  SOCIEDADE INCLUSIVA (2º CURSO DE ESO) 

9.1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os 10 puntos da cualificación global de cada avaliación serán acadados segundo as seguintes 

porcentaxes: 

 Probas escritas: 50% da cualificación global 

Realizarase unha proba escrita en cada avaliación na que se incluirán preguntas relacionadas 

cos diferentes bloques de contidos.  

A cualificación será positiva se resulta igual ou superior ao 50% da cualificación.  

 Actitude de cara á materia e traballo persoal do alumnado: esforzo, interese, progreso 

no rendemento e na aprendizaxe:  30% da cualificación global 

Neste apartado valórase a participación activa e correcta na aula, a implicación e o esforzo, 

a presentación puntual e a corrección das tarefas e traballos encomendados, os contidos, a 

presentación e a corrección do caderno e realización de lecturas voluntarias.  

 Elaboración e exposición na aula dun traballo de investigación sobre un tema da 

materia : 20% da cualificación global. 

A cualificación trimestral corresponderá á suma das notas obtidas nos apartados anteriores, 

sendo positiva en caso de resultar igual ou superior a 5. 

A cualificación da avaliación ordinaria obterase calculando a nota media das tres avaliacións, 

sendo positiva se o resultado é igual ou superior a 5.  

Nos exames, probas escritas, e traballos realizados polo alumnado poderase restar ata un 

máximo do 10% da cualificación polos erros de ortografía, puntuación, expresión e 

presentación. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dos traballos e 

tarefas suporá unha cualificación dos mesmos con cero puntos e a obriga de repetilos. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dunha proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de realizar outra. Segundo o determine o profesor ou profesora, 

esta nova proba poderá ser oral ou escrita e realizarase nese momento ou noutro, en función das 

circunstancias. 

9.2. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 

O alumnado que suspenda algunha avaliación recibirá as indicacións oportunas por parte do 

profesorado para mellorar o seu rendemento e acadar unha cualificación satisfactoria en 

relación aos estándares mínimos de aprendizaxe. 

De non acadar unha cualificación positiva a través da media das tres avaliacións, deberá realizar 

a recuperación das mesmas nun exame final no mes de xuño. Esta proba incluirá contidos 
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relacionados cos mínimos esixibles dos diferentes bloques da materia,  e será valorada cun 50%, 

cualificación á que se sumarán as notas medias das outras porcentaxes obtidas ao longo do 

curso. 

Con respecto ao traballo diario e elaboración do seu caderno, o profesor ou profesora 

revisará de novo as actividades que se deban recuperar, sendo necesario que este as entregue 

realizadas ou que figuren no seu caderno de clase. 

9.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

O alumnado que non supere a materia en xuño, examinarase de todo o temario programado nas 

probas extraordinarias de setembro. 

Estas probas incluirán preguntas de tipo teórico e  práctico (referidas estas a un texto). Ambas 

tratarán sobre  temas dos diferentes bloques da materia. Serán valoradas sobre 10 puntos e 

acadarase unha avaliación positiva se a puntuación é igual ou superior ao 5.  

Ademais da demostración da adquisición dos contidos mínimos esixidos, valorarase a 

corrección da presentación, da expresión e da ortografía. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización desta proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de realizar outra. Segundo o determine o profesor ou profesora, 

esta nova proba poderá ser oral ou escrita e realizarase nese momento ou noutro en función das 

circunstancias 
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10. 2º ESO PMAR  

10.1.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN	

En cada unha das avaliacións, o alumnado será cualificado segundo os seguintes criterios: 

1. Valoración do traballo na aula e na casa:	

Actividades avaliables Porcentaxe de valoración a 
respecto da nota da avaliación 

Organización do material de traballo, participación activa na clase, nivel de 
implicación no proceso de aprendizaxe e actitude cara á materia. 

10 % 

Realización das tarefas de clase propostas pola docente para a súa 
realización na aula. 

10 % 

Realización de tarefas na casa (esencialmente, buscas de información e 
exercicios de escrita). 

10 % 

Lectura e comentario de dúas obras de literatura. 10 % 

Valoración de probas escritas programadas que requiran unha preparación previa:	

Actividades avaliables Porcentaxe de valoración a 
respecto da nota da avaliación 

Realización de exames, cuestionarios, controis... que se realicen fisicamente 
ou na aula virtual do curso. 

60 % 

O valor dos contidos das probas programadas adecuarase ao seguinte criterio: 

Lingua Galega e Literatura e Lingua Castelá e Literatura. Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 25 % 

Lingua Galega e Literatura e Lingua Castelá e Literatura. Bloque 3. Funcionamento / Coñecemento da 
Lingua. 

25 % 

Lingua Galega e Literatura. Bloque 4. Lingua e Sociedade. 5 % 

Lingua Galega e Literatura. Bloque 5. Educación Literaria. Lingua Castelá e Literatura. Bloque 4. 
Educación Literaria. 

15% 

Xeografía e Historia. Bloque 1. O medio físico. Bloque 2. O espazo humano. 15 % 

Xeografía e Historia. Bloque 3. A historia. 15 % 

 

10.2. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 	

Dado que o Ámbito Lingüístico e Social é unha materia na que non todos os contidos son 

progresivos, será necesario superar positivamente todas as avaliacións para aprobar o curso. 

A fin de que o alumnado poida superar a avaliación ou avaliacións suspensas, realizarase 

unha proba escrita de recuperación para cada unha delas. Nesta proba avaliaranse a 

totalidade dos contidos traballados na avaliación, incluídas as lecturas das obras de literatura. 
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O valor dos contidos de cada proba será o mesmo que figura no anterior apartado. 

As recuperacións poderán realizarse ao inicio da avaliación seguinte (excepto a 3ª, que se 

realizaría uns días despois da última proba escrita da avaliación) ou ben todas elas nos últimos 

días do curso, segundo as preferencias manifestadas polo alumnado e a realidade vivida no 

curso (necesidade de realizar moitas ou escasas recuperacións). 

10.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Consistirá nunha proba escrita na que se avaliarán os contidos máis importantes do 

currículo. Presentará unhas características moi semellantes ás probas realizadas ao longo do 

curso. Tamén serán avaliadas nesta proba as lecturas das obras literarias. 

O valor dos contidos da proba será o mesmo que figura no anterior apartado. 

10.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO COA MATERIA 

PENDENTE 

A Xefa do Departamento de Lingua Galega e Literatura encargarase de realizar o plan de 

recuperación das materias pendentes de Lingua Galega, Lingua Castelá e Xeografía e 

Historia de 1º de ESO a través da organización e corrección das tarefas e dos exames 

correspondentes.  Resolverá tamén as dúbidas que puideran xurdir nesta materia no horario 

seguinte:  Todos os venres, de 12:25 h. a 12:45 h. 

Co obxectivo de acadar os contidos mínimos esixibles, levaranse a cabo as seguintes actuacións: 

 Na segunda semana do mes de outubro informarase ao alumnado oralmente e por escrito 

do sistema de recuperación da materia pendente. 

 Faráselle entrega dunha circular coa información das actividades e das probas de recu-

peración da materia pendente. Esta deberá ser devolta debidamente asinada polos seu 

pai /nai ou titores legais. 

 Entregaráselle, tamén, unha serie de exercicios que deberán realizar na 1ª Avaliación, 

2ªAvaliación e 3ª Avaliación. Estas actividades de recuperación  incluirán contidos dos 

distintos bloques temáticos e estarán formuladas  para  acadar os mínimos.  

 As tarefas propostas, para seren cualificadas, deberán presentarse nos prazos sinalados; 

fóra dese prazo consideraranse coma non presentadas e valoraranse con 0 puntos. 

 A realización destes exercicios será puntuada cada trimestre entre 0 e 10 puntos. Para 

acadar unha avaliación positiva é necesario obter unha puntuación dos exercicios igual 

ou superior a 5 puntos. A nota acadada reflectirase nas correspondentes avaliacións. 

 O alumnado que non consiga mediante este sistema unha nota igual ou superior a 5 a 

través da media das tres avaliacións deberá presentarse ao exame final de toda a 

materia no mes de maio. Este exame será valorado entre 0 e 10 puntos, sendo a 

cualificación mínima necesaria para aprobar a materia igual ou superior a 5 puntos. 
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 Aqueles/as alumnos/as que non aproben a materia na avaliación ordinaria a través deste 

procedemento deberán realizar unha proba final de toda a materia mes de setembro, que 

será valorada entre 0 e 10 puntos. Para acadar unha avaliación positiva deberán ter unha 

puntuación igual ou superior a 5.  

 O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización das probas 

de recuperación suporá a anulación das mesmas e a obriga de repetila. Segundo o 

determine o profesor ou profesora, esta nova proba poderá ser oral ou escrita e 

realizarase nese ou noutro momento en función das circunstancias. 

 


