
Concreción dos aspectos relativos á avaliación, que actualizan, 

seguindo a Orde do 25 de xaneiro de 2022, os recollidos na programación anual do 

departamento de Inglés para o curso 2021-2022  

 

1º  
Avaliación 

parcial 

Cálculo da nota da 1º avaliación parcial: 
Comprensión oral – 10% da cualificación. 
Expresión oral – 15% da cualificación. 
Comprensión escrita – 10% da cualificación. 
Expresión escrita – 15% da cualificación. 
Gramática e vocabulario – 40% da cualificación. 
Traballo persoal – 10% da cualificación. 

2º 
 Avaliación 

parcial 

Cálculo da nota da 2º avaliación parcial: 
Comprensión oral – 10% da cualificación. 
Expresión oral – 15% da cualificación. 
Comprensión escrita – 10% da cualificación. 
Expresión escrita – 15% da cualificación. 
Gramática e vocabulario – 40% da cualificación. 
Traballo persoal – 10% da cualificación. 

3º  
Avaliación 

parcial 

Cálculo da nota da 3º avaliación parcial: 
Comprensión oral – 10% da cualificación. 
Expresión oral – 15% da cualificación. 
Comprensión escrita – 10% da cualificación. 
Expresión escrita – 15% da cualificación. 
Gramática e vocabulario – 40% da cualificación. 
Traballo persoal – 10% da cualificación. 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final: 
A cualificación final obterase aplicando as seguintes porcentaxes á nota de 

cada avaliación: 
1ª avaliación parcial - 20% da cualificación. 
2ª avaliación parcial - 30% da cualificación. 
3ª avaliación parcial - 50% da cualificación. 

Considerarase unha cualificación positiva a igual ou superior a 5, e terá un 
peso dun 90% na cualificación final. O 10% restante obterase mediante a 
realización de tarefas de reforzo, recuperación ou ampliación, durante o período 
comprendido entre o 6 e o 22 de xuño de 2022. 

O alumnado que non supere a materia segundo este procedemento deberá 
realizar tarefas de reforzo e recuperación, durante o período comprendido entre 
o 6 e o 22 de xuño de 2022, baseadas nos mínimos esixibles establecidos na 
programación didáctica anual. 

 



Metodoloxía 
e 

instrumentos 
de avaliación 

 

O alumnado coa materia aprobada realizará tarefas de reforzo e ampliación. 
O profesorado as valorará e sumará ata un máximo dun punto á cualificación 
obtida como media ponderada das tres avaliacións parciais. O resultado será a 
cualificación final. 

O alumnado que non acadara unha cualificación positiva ao longo das tres 
avaliacións parciais (nota final inferior a 5), realizará tarefas de reforzo e 
recuperación seguindo o seguinte procedemento: estableceranse os mínimos 
esixibles por nivel e distribuiranse nas 6 sesións dispoñibles. En cada sesión, o 
profesorado traballará eses contidos, e finalmente realizará ao alumnado 
unha pequena proba que o profesorado cualificará diariamente. A 
cualificación final será a media aritmética dos resultados obtidos nestas 
probas, sendo preciso obter alo menos un 5 para considerar superada a 
materia. 

Alumnado 
coa materia 
pendente de 

cursos 
anteriores 

Para superar a materia pendente de cursos anteriores, o alumnado deberá ter 
realizado os traballos de reforzo que o profesorado lle foi entregando 
mensualmente ao longo de todo o curso, así como acadar unha cualificación de 3 
ou superior nas tres avaliacións parciais, ou superar as tres avaliacións parciais do 
curso no que está matriculado. 

De non darse ningunha das casuísticas anteriores, o alumnado deberá realizar 
unha proba global na última semana de curso baseada nos mínimos esixibles 
establecidos na programación didáctica anual, sendo preciso obter alo menos un 
5 para considerar superada a materia. 

  

 

  


