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 AVALIACIÓN

Estándares de aprendizaxe (resume) Descritos na súa totalidade na programación.

 Comprende instrucións, anuncios, declaracións e mensaxes detalladas, dados cara a cara ou por 
outros medios, sobre temas concretos, en linguaxe estándar e a velocidade normal .

 Identifica as ideas principais, os detalles relevantes de conversas e debates.
 Comprende a liña argumental, as ideas principais, os detalles relevantes e as implicacións xerais 

en presentacións, conferencias ou seminarios de certa extensión e complexidade.
 Participa con soltura en conversas informais cara a cara.
 Comprende a información, a intención e as implicacións de notas e correspondencia persoal en 

calquera soporte.
 Comprende os detalles relevantes e as implicacións de correspondencia formal de institucións 

públicas ou entidades privadas como universidades, empresas ou compañías de servizos.
 Comprende a información, as ideas e as opinións implícitas en noticias e artigos xornalísticos e 

de opinión.
 Escribe informes en formato convencional e de estrutura clara.
 Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento dando unha idea xeral, explicando as súas 

partes ou circunstancias, e ofrecendo unha opinión persoal argumentada.
 Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios, en calquera soporte, nos que transmite e 

solicita información detallada, explicacións etc.
 Escribe, en calquera soporte, cartas formais de carácter educativo ou profesional dirixidas a 

institucións públicas ou privadas.
 Comprende e faise comprender con certa confianza e fluidez en situacións de comunicación 

informais e formais habituais.
 Relaciónase oralmente e por escrito comunicando con eficacia información, noticias, ideas e 

puntos de vista.

 Criterios de cualificación

Realizaranse 4 probas por avaliación: 1.unha de comprensión oral (listening); 2.outra de comprensión e
expresión escrita (reading&writing) que será similar ás probas tipo ABAU de anos anteriores; 3. outra
exclusivamente de sintaxe, tempos verbais e vocabulario, de xeito que o alumnado adquira unha destreza
e axilidade nestas cuestións que lle permita abordar con éxito unha parte da proba tipo selectividade; 4.
outra proba acerca dun libro de lectura adaptado ao seu nivel (reading&writing).
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.

1ª, 2ª e 3ª avaliación
1. Traballo na casa (entrega de redaccións, realización de exercicios na casa para seren

corrixidos na clase) esforzo e traballo na clase e actitude e disposición a mellorar: 10%*
2. Probas dun libro de lectura adaptado ao seu nivel: 20%
3. Probas de gramática (tempos verbais, sintaxe, vocabulario): 30%
4. Probas escrita tipo selectividade-ABAU: 30%
5. Probas de audición:Listening: 10%

*Esta porcentaxe repartirase do seguinte xeito: Traballo na casa (ata 0.4 puntos, descontándose 0.1 por
cada incidencia negativa); esforzo, participación (ata 0.2 puntos) e redaccións (ata 0.4) que se entregarán
na data marcada pola profesora.
A avaliación é continua,  polo que non haberá actividades de recuperación. É necesario aprobar o 3º
trimestre para aprobar a  asignatura ó remate de curso.  Non obstante,  para beneficiar  aos alumnos, o
cálculo da nota final será do seguinte xeito:
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a. A nota do 3º trimestre sempre que ésta sexa igual ou superior aos dous trimestres anteriores.
b. Se fose inferior, a nota final será a media ponderada  das tres avaliacións, calculándoa do seguinte
xeito: multiplicando a nota da 1ªavaliación x 1,  a da 2ª x 2, e ada 3ªx3 dividindo a suma destes produtos
entre 6.

Proba extraordinaria de xuño

O alumnado que non superase a materia en maio, poderá facelo na proba extraordinaria de xuño, a cal
consistirá nun exame tipo selectividade, polo tanto constará de dúas partes: a primeira será un texto con
preguntas  de  comprensión  acerca  do  mesmo;  preguntas  de  vocabulario;  exercicios  de  gramática  e
pronunciación e unha composición axeitada ao seu nivel, podendo incluír preguntas dos libros de lectura.
A segunda parte será unha proba de listening. A nota acadada polo alumno será  exclusivamente a obtida
nesta  proba escrita  e  de audición,  seguindo os  mesmos criterios  de  corrección que nas  ABAU,  non
aplicándoselle os criterios de cualificación de maio.

Superación da materia pendente

O alumnado que teña pendente esta materia de 1º BAC propoñeráselle o seguinte plan de traballo que
consistirá en:
lecturas dalgún  libro  adaptado  ao  seu  nivel  ou  fragmentos  de  lectura  extraídos  de  distintas  fontes,
exercicios para  que  entregue en  dous  trimestres  e  que  posteriormente  se  lle  devolverán  corrixidos  e
comentados e a realización dunha proba por trimestre, acordando co alumno a data máis beneficiosa para
el,  para finalmente elaborar un informe acerca do progreso do alumno nesta materia en cada avaliación.
Os contidos e os criterios esixidos para a recuperación desta materia pendente serán  os reflectidos na
programación específica do curso 1º BAC. Para a superación da materia pendente o alumno terá que
entregar todas as tarefas que se lle encomenden no 1º e 2º trimestre e que puntuarán un 10%  e realizar
dúas probas: unha no 1º trimestre e outra no 2º que puntuará  o 90%. A nota final do alumno será a
resultante da media ponderada das dúas avaliacións, calculándoa do seguinte xeito:  multiplicando a nota
da 1ªavaliación x 1, e a da 2ª x 2, dividindo a suma destes produtos por 3.

Se esta nota fose insuficiente, ofreceráselle ao alumno a posibilidade de realizar outra proba en maio, que
inclúa contidos de todo o curso .
Se a avaliación definitiva en maio fose negativa, o alumno poderá presentarse á proba extraordinaria,
onde realizará a mesma proba que os alumnos de 1º BAC que non superaron a materia en xuño na
convocatoria ordinaria,  neste caso a nota do alumno será exclusivamente a nota acadada nesta proba
escrita.
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