
5.2. Criterios de cualificación e recuperación 

ESO 1

• CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.-

A avaliación nesta materia é continuada e progresiva: o 1º trimestre terá un peso do 20% da 
cualificación final, o 2º trimestre terá un peso do 30% da cualificación final e o 3º trimestre 
terá un peso do 50% da cualificación final.

• En primeiro lugar, as CUALIFICACIÓNS TRIMESTRAIS conformaranse coa seguinte 
ponderación e instrumentos:

1. COMPRENSIÓN ORAL: 25%

    Instrumentos de Avaliación: Cuestionarios de opción múltiple, preguntas de verdadeiro/falso,   
preguntas de completar e preguntas de relacionar.

2. COMPRENSIÓN ESCRITA: 25%

    2.1.Comprensión Lectora: 20%

          Instrumentos de Avaliación: Cuestionarios de opción múltiple, preguntas de verdadeiro/falso, 
preguntas de completar e preguntas de relacionar.

    2.2. Reflexión sobre a Aprendizaxe: 5%

         Instrumentos de Avaliación: Cuestionarios de opción múltiple, preguntas de verdadeiro/falso, 
preguntas de completar e preguntas de relacionar.

3. EXPRESIÓN ORAL (Interacción): 10%

        Instrumento de Avaliación: Diálogo cualificado cunha guía de corrección.

4. EXPRESIÓN ESCRITA: 10%

     Instrumento de Avaliación: Composición curta cualificada cunha guía de corrección.

5. PRODUCIÓN GRUPAL: 30%

    5.1. Produción Individual: 10%

        Instrumento de Avaliación: Presentación cualificada cunha guía de corrección.

   5.2. Mediación: 10%

        Instrumento de Avaliación: Transferencia de información cualificada cunha guía de corrección.

   5.3. Plurilingüismo: 5%

       Instrumento de Avaliación: Tarefas de diversa índole cualificadas cunha guía de corrección.

   5.4. Interculturalidade: 5%

       Instrumento de Avaliación: Tarefas de diversa índole cualificadas cunha guía de corrección.



• En segundo lugar, a CUALIFICACIÓN FINAL obterase calculando a media ponderada 
dos tres trimestres; de xeito que a materia quedará aprobada cunha cualificación igual ou 
superior a 5 (4.75, facendo o redondeo á alza) como resultado desa media aritmética.

• CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.-
Dado o seu carácter continuado e progresivo, esta materia non se recuperará mediante a realización 
de exámenes extraordinarios, senón que unha cualificación negativa no primeiro trimestre será 
recuperada cunha nota igual ou superior a 5 (4.75 facendo o redondeo á alza) no segundo e/ou no 
terceiro de ser o caso. A maiores, o alumnado suspenso realizará tarefas de reforzo ao longo do 
curso co fin de apoiar a súa evolución positiva nos seguintes trimestres.

Malia que a terceira avaliación fose superior a 5, de darse o caso de acadar unha CUALIFICACIÓN
FINAL inferior a 5 (4.75 facendo o redondeo á alza) logo de realizar a suma ponderada das 
cualificacións dos tres trimestres, as tarefas de reforzo realizadas correctamente e debidamente 
entregadas en tempo e forma aportarán a puntuación necesaria para acadar a nota mínima de 5 e 
aprobar a materia.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e 
avaliación das materias pendentes 

O alumnado coa materia pendente deberá seguir un protocolo de apoio baseado nas destrezas de 
comprensión e expresión escrita a través da lectura de libros (completos ou extractos dos mesmos) 
adaptados ao seu nivel; dito protocolo desenvolverase por medio de exercicios e actividades de 
nivel moi básico (en papel e/ou a través da Aula Virtual) co fín de reforzar os contidos e os aspectos
da lingua nos que amosen maiores dificultades, na procura de que o proceso de recuperación sexa 
máis motivador e non repita as tarefas de apoio/reforzo da aula, fomentando, asemade, o uso das 
TICs.

Este protocolo, que abranguerá os dous primeiros trimestres do curso, debidamente cumprimentado 
en tempo e forma, fará efectiva a recuperación da materia sempre que as cualificacións no curso 
actual en ámbolos dous trimestres sexan iguais ou superiores a 4.

De non cumplirse ditos requisitos, as tarefas de apoio seguirán no 3º trimestre e o alumnado terá 
unha primeira posibilidade de recuperar a materia a través dunha proba extraordinaria que incluirá 
as catro destrezas (READING, WRITING, LISTENING e SPEAKING) a realizar na data que a 
dirección do centro dispoña.

Non acadando unha cualificación igual ou superior a 5 nesta proba extraordinaria de recuperación, o
alumnado tería unha segunda oportunidade de recuperar a materia pendente acadando no curso 
actual unha CUALIFICACIÓN FINAL igual ou superior a 4 en xuño.



5.2. Criterios de cualificación e recuperación
ESO 3

• CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.-

A avaliación nesta materia é continuada e progresiva: o 1º trimestre terá un peso do 20% da 
cualificación final, o 2º trimestre terá un peso do 30% da cualificación final e o 3º trimestre 
terá un peso do 50% da cualificación final.

• En primeiro lugar, as CUALIFICACIÓNS TRIMESTRAIS conformaranse coa seguinte 
ponderación e instrumentos:

1. Comprensión Oral: 25%

    Instrumentos de avaliación: Cuestionarios de opción múltiple, preguntas de verdadeiro/falso, 
preguntas de completar e preguntas de relacionar.

2. Comprensión Escrita: 25%

    A) Comprensión lectora: 20%

        Instrumentos de avaliación: Cuestionarios de opción múltiple, preguntas de 
verdadeiro/falso,preguntas de completar e preguntas de relacionar.

    B) Reflexión sobre a Aprendizaxe: 5%

       Instrumentos de avaliación: Cuestionarios de opción múltiple, preguntas de verdadeiro/falso, 
preguntas de completar e preguntas de relacionar.

3. Expresión oral: Interacción: 15%

    Instrumentos de avaliación: Diálogo cualificado cunha rúbrica/guía de corrección.

4. Expresión Escrita: 15%

    Instrumentos de avaliación: Composición/ensaio cualificado cunha rúbrica/guía de corrección.

5. Produción (grupal): 20%

   A) Produción individual: 5%

       Instrumentos de avaliación: Monólogo/Presentación cualificados cunha rúbrica/guía de 
corrección.

   B) Mediación: 5%

       Instrumentos de avaliación: Transferencia de información cualificada cunha rúbrica/guía de 
corrección.

   C) Plurilingüismo: 5%

       Instrumentos de avaliación: Tarefas de diversa índole cualificadas cunha rúbrica/guía 
decorrección.

   D) Interculturalidad: 5%

       Instrumentos de avaliación: Tarefas de diversa índole cualificadas cunha rúbrica/guía 
decorrección.

• En segundo lugar, a CUALIFICACIÓN FINAL obterase calculando a media ponderada 
dos tres trimestres; de xeito que a materia quedará aprobada cunha cualificación igual ou 
superior a 5 (4.75, facendo o redondeo á alza) como resultado desa media aritmética.



• CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.-

Dado o seu carácter continuado e progresivo, esta materia non se recuperará mediante a realización 
de exámenes extraordinarios, senón que unha cualificación negativa no primeiro trimestre será 
recuperada cunha nota igual ou superior a 5 (4.75 facendo o redondeo á alza) no segundo e/ou no 
terceiro de ser o caso. A maiores, o alumnado suspenso realizará tarefas de reforzo ao longo do 
curso co fin de apoiar a súa evolución positiva nos seguintes trimestres.

Malia que a terceira avaliación fose superior a 5, de darse o caso de acadar unha CUALIFICACIÓN
FINAL inferior a 5 (4.75 facendo o redondeo á alza) logo de realizar a suma ponderada das 
cualificacións dos tres trimestres, as tarefas de reforzo realizadas correctamente e debidamente 
entregadas en tempo e forma aportarán a puntuación necesaria para acadar a nota mínima de 5 e 
aprobar a materia.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e 
avaliación das materias pendentes 

O alumnado coa materia pendente deberá seguir un protocolo de apoio baseado nas destrezas de 
comprensión e expresión escrita a través da lectura de libros (completos ou extractos dos mesmos) 
adaptados ao seu nivel; dito protocolo desenvolverase por medio de exercicios e actividades de 
nivel moi básico (en papel e/ou a través da Aula Virtual) co fín de reforzar os contidos e os aspectos
da lingua nos que amosen maiores dificultades, na procura de que o proceso de recuperación sexa 
máis motivador e non repita as tarefas de apoio/reforzo da aula, fomentando, asemade, o uso das 
TICs.

Este protocolo, que abranguerá os dous primeiros trimestres do curso, debidamente cumprimentado 
en tempo e forma, fará efectiva a recuperación da materia sempre que as cualificacións no curso 
actual en ámbolos dous trimestres sexan iguais ou superiores a 4.

De non cumplirse ditos requisitos, as tarefas de apoio seguirán no 3º trimestre e o alumnado terá 
unha primeira posibilidade de recuperar a materia a través dunha proba extraordinaria que incluirá 
as catro destrezas (READING, WRITING, LISTENING e SPEAKING) a realizar na data que a 
dirección do centro dispoña.

Non acadando unha cualificación igual ou superior a 5 nesta proba extraordinaria de recuperación, o
alumnado tería unha segunda oportunidade de recuperar a materia pendente acadando no curso 
actual unha CUALIFICACIÓN FINAL igual ou superior a 4 en xuño.



5.2. Criterios de cualificación e recuperación
PDC 3: LINGUA EXTRANXEIRA (inglés):

• CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.-

1.- Comprensión Oral (LISTENING): 25%   

2.- Comprensión Escrita (READING): 25%

    a) Comprensión Lectora (20%)

    b) Reflexión sobre a Lingua (5%)

3.- Expresión Oral (SPEAKING): 10%

4.- Expresión Escrita (WRITING): 10%

5.- Produción Grupal (GROUP TASK): 30%

    a) Produción Individual (10%)

    b) Mediación + Interculturalidade (15%)

    c) Plurilingüismo (5%)

• Buscando a trasversalidade na docencia, as unidades impartidas en cada trimestre están 
relacionadas de algún xeito, aínda que cada unha estea enfocada nunha das tres materias que
conforman o ámbito. Deste xeito, a cualificación trimestral será a suma das seguintes 
porcentaxes:

            Ciencias Sociais: 10% 

            Linguas Cooficiais: 60% 

            Lingua Extranxeira: 30%

• Mentras que a cualificación global de final de curso será a suma das seguintes procentaxes:

           1ª avaliación: 20%  

           2ª avaliación: 30%  

           3ª avaliación: 50%

En ámbolos dous tipos de cualificacións procederase ao redondeo á alza a partires do 0.5, polo que 
o ámbito estará superado cunha cualificación igual ou superior a 4.5.

• CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.-

Dado o carácter continuado e progresivo co que se pretende impartir o ámbito, unha cualificación 
negativa no primeiro trimestre poderá ser recuperada cunha nota igual ou superior a 5 (4.5 co 
redondeo á alza) nos seguintes trimestres, sen necesidade de repetir probas. A maiores, o alumnado 
suspenso realizará tarefas de reforzo ao longo do curso co fin de apoiar a súa evolución positiva nos
seguintes trimestres.

Malia que a terceira avaliación fose superior a 5, de darse o caso de acadar unha CUALIFICACIÓN
FINAL inferior a 5 (4.5 facendo o redondeo á alza) logo de realizar a suma ponderada das 
cualificacións dos tres trimestres, as tarefas de reforzo realizadas correctamente e debidamente 
entregadas en tempo e forma aportarán a puntuación necesaria para acadar a nota mínima de 5 e 
aprobar o ámbito.


