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 AVALIACIÓN.

• Bloque 1 _ Lingua Galega, Lingua Castelá e Ciencias Sociais_: 70% da nota

• Bloque 2 _ Inglés_: 30 % da nota

O alumnado ten que sacar un cinco sumando as notas dos dous bloques para poder aprobar este mó-
dulo. Ademais, cómpre subliñar que se debe acadar unha nota mínima en cada bloque para que poidan
sumar os dous:

• No bloque 1: estas unidades formativas valen 70%  e o alumnado debe obter como mínimo 4/10 para su-
marlle a nota da unidade formativa seguinte.

• No bloque 2: esta unidade formativa vale 30% e o alumnado debe obter como mínimo 3,5/10 para su-
marlle a nota da unidade formativa anterior.

No caso de que non obteñan estas porcentaxes mínimas en cada bloque, a materia estará suspensa.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A nota da avaliación será a suma dos seguintes apartados, que reflexan os instrumentos de avaliación en
cada caso. Trataremos de levar a cabo varias mini-probas dentro de cada apartado para poder valorar ao
alumnado de modo continuado e así contar con máis probas obxectivas que realizan presencialmente,
onde deben amosar o seu traballo e esforzo diario.:

AVALIACIÓNS 1ª  2ª 3ª

1. Traballo en clase (realiza as tarefas con interese, esforzo e aproveitamento, ) e na casa (entrega 
as actividades que se propoñan)  25%*

2. Actitude (asistencia e puntualidade, participación e boa actitude) 15%*
3. Proba/s de Use of English (Grammar, vocabulary, text, composition): 40%
4. Proba/s de Listening: 20%

*Descontarase un 0.1 puntos ata un máximo de 2 por cada vez que se produzan incidencias negativas
neses apartados .

A avaliación é continua, polo que non haberá exames de recuperación. A 2ª e3ª avaliacións incluirán con-
tidos das anteriores. Dado que a nota final será a da 3ª avaliación, será imprescindible ter superada esta
cunha cualificación positiva.

Criterios de cualificación-Convocatoria extraordinaria

O alumnado que non superase a  materia  en xuño,  poderá facelo na proba extraordinaria  final,  a  cal
consistirá  nun exame escrito  que  inclúa:  un  texto  con  preguntas  de  comprensión  acerca  do  mesmo;
preguntas de vocabulario;  exercicios de gramática e  unha composición axeitada ao seu nivel.  A nota
acadada polo alumno será  exclusivamente a obtida nesta proba escrita, non aplicándoselle os criterios
de cualificación da convocatoria ordinaria de xuño.


