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A xeito de introdución 

Como é ben sabido pola comunidade educativa, este curso 2022-23 comezou coa 
novidade da entrada en vigor dunha nova lei educativa, a LOMLOE, nos cursos impares, 
isto é, 1º e 3º ESO, e 1º de bacharelato. Tamén é de coñecemento da opinión pública 
que o día 8 de setembro, data en que oficialmente se poñía en marcha o curso, o 
profesorado galego tan só coñecía os borradores dos novos currículos. Por outro lado, a 
obriga de elaborar estas novas progamacións a través dunha nova aplicación informática 
denominada PROENS, incrementou a dificultade e confusión, ao non estar totalmente 
operativa nesas datas.  

Polas razóns anteriormente expostas, e sobre todo tendo en conta o dereito do 
alumnado a saber cal será o sistema de avaliación neste primeiro trimestre, o 
departamento didáctico acordou, de maneira provisional, aplicar os seguintes criterios 
informando o alumnado de que, probabelmente, haxa modificacións de cara ao segundo 
e terceiro trimestres, cando xa os currículos definitivos estean publicados no DOG e as 
correspondentes programacións definitivamente elaboradas. 

 

Probas escritas (exames) e traballo de investigación no primeiro trimestre. 

 - Para avaliar os contidos curriculares en 1º ESO realizaranse dúas ou tres probas 
escritas en función da adaptación/reaxuste dos contidos ou por razóns de carácter 
pedagóxico atendendo á dinámica dos grupos. 

 - En 3º ESO realizaranse unha ou dúas probas escritas en función da 
adaptación/reaxuste dos contidos ou por razóns de carácter pedagóxico atendendo á 
dinámica dos grupos. 

 - En 1º de Bacharelato o alumnado levará a cabo un traballo de investigación. 

 Avaliación e porcentaxes. 

Na avaliación, a porcentaxe destas probas escritas e do traballo de investigación será o 
seguinte: 

 - en 1º e 3º eso será 50% (até 5 ptos). 

 - en 1º bacharelato o traballo de investigación suporá 60% (até 6 ptos). 

 

 - A estas porcentaxes sumaranse os apartados de expresión oral (10%), expresión 
escrita (10%), comprensión oral (10%), comprensión escrita (10%) e traballo de aula 
(10%) para os niveis de 1º e 3º ESO. 
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 - En 1º de bacharelato sumarase a produción oral (20%) e a produción escrita 
(20%). 

 

 Cualificación no primeiro trimestre. 

 - A cualificación trimestral farase sumando as cualificacións obtidas en todos os 
apartados, tal e como aparece na táboa: 

 

1º/3º 
ESO 

Exame(s) (50%) + EO (10%) + EE (10%) + CO (10%) + CE (10%) + TA (10%). 

1º BACH Traballo investigación (60%) + Produción oral (20%) + Produción escrita (20%). 

 

Criterio para o redondeo da cualificación.  

Na cualificación final da avaliación, se for preciso, aplicarase o redondeo como segue:  

 - Se o primeiro decimal é igual ou inferior a 5, a cualificación redondéase á baixa 
(3´50 ficará en 3; 6´40 en 6). 

  - Se ese decimal é superior a 5, redondéase á alza (un 4´60 será 5; 7´90 suporá 8) 

 

 Corrección de probas escritas e orais, traballo de investigación e tarefas. 

 - A superación de todo o traballo académico do alumnado farase de forma lícita. 
Polo tanto, o feito de copiar nunha proba, permitir que outras persoas o fagan, usar 
teléfono móbil (ou calquera outro medio electrónico ou semellante), etc., para acadar 
resultados propios ou alleos a través de procedementos que incorran no incumprimento 
das NOF ou das indicacións dadas polo/a docente, suporá un cero na súa valoración. 

 - As probas escritas, traballos de investigación ou tarefas cumprirán sempre estes 
requisitos mínimos: caligrafía lexíbel, limpeza, marxes, corrección gramatical (esixíbel 
dependendo do nivel),  co obxectivo da mellora da competencia en comunicación 
lingüística. 

 - Se unha alumna ou alumno non se presenta na data e hora sinalados para a 
realización dunha proba escrita ou oral, entrega de traballo ou tarefa, deberá achegar 
un xustificante oficial (en papel ou a través de Abalar) que acredite a devandita ausencia 
(se for o caso, un xustificante médico). Desta maneira, acordarase unha nova data para 
a realización da proba ou a entrega da tarefa. 
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Nas actividades-exposicións orais comprobarase a competencia lingüística seguindo os 
ítems:  

 - uso dun rexistro formal (evitando calquera tipo de castelanismo).   

 - adecuación,coherencia e cohesión. 

 - terminoloxía adecuada ao contido.  

 - uso axeitado dos elementos extralingüísticos e paralingüísticos. 

 

 

 

  


