
• BACHARELATO 
 

Os criterios de cualificación do alumnado en cada unha das tres avaliacións (1ª,2ª e 3ª) na convocatoria ordinaria son como 

aparece recollido na seguinte táboa: 

 

NIVEIS BACH 2 

Compresión escrita 20% 

Comprensión oral 20% 

Expresión escrita 30% 

Expresión oral 10% 

Competencia dixital (CD) 1% 

Aprender a aprender (AA) 1% 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 1% 

Sentido da iniciativa e o espíritu emprendedor (IEE) 1% 

Conciencia e expresións culturais  (CEC) 1% 

Contidos específicos 15% 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.- 

As destrezas de comprensión (READING e LISTENING) serán avaliadas a través de probas específicas, namentras que para avaliar as 

de expresión (SPEAKING e WRITING) usaranse rúbricas e/ou listas de cotexo se as circunstancias da aula en cada trimestre o 

favorecen. 

A avaliación das competencias levarase a cabo con rúbricas e/ou listas de cotexo a través das seguintes tarefas:  a Competencia 

Dixital (tarefas de investigación e busca en Internet e presentación de tarefas na AV en formato PDF e presenciais na aula); as 

Competencias de Aprender a Aprender e Social e Cívica (exercicios e actividades en grupo mediante estructuras cooperativas que 

favorezan a revisión e cotexo, por parte do alumnado, das respostas ou resultados de ditos exercicios e actividades); a 

Competencia Emprendedora (observación directa na aula); a competencia cultural e Artística (Exposicións sinxelas de minitarefas 

na aula) 

A cualificación trimestral de cada alumn@ aparecerá reflectida no XADE cun díxito enteiro, de xeito que se redondearán as cifras 

decimais (á baixa ata 0.74 e á alza a partires de 0.75); así, por exemplo, unha cualificación de 4.75 aparecerá reflectida no XADE 

coma 5 (e polo tanto será aprobado);pola contra, a cualificación de 4.5 aparecerá coma 4 no XADE (sendo este un suspenso). 

CUALIFICACIÓN FINAL DE XUÑO.- 

Dada a natureza continuada e progresiva da materia, a cualificación final será o resultado da suma das ponderacións das 
cualificacións trimestrais reais do alumnado - non da resultante do redondeo a alza ou á baixa. No que respecta á cualificación 
final ordinaria e extraordinaria do curso, o redondeo farase á baixa ata  0.4 e á alza a partires de 0.5. Establecemos a ponderación 
seguinte: 

• 20% da cualificación do 1º trimestre. 

• 30% da cualificación do 2º trimestre. 

• 50% da cualificación do 3º trimestre. 

EXEMPLIFICACIÓN.- 



1º trimestre: nota do XADE 5  (nota real 4.85)     -     2º trimestre: nota do XADE 5 (nota real 5.45)    -    3º trimestre: nota do 
XADE 6 (nota real 5.9) 

NOTA FINAL de XUÑO:     4.85 x 0.2  +  5.45 x 0.3 + 5.9 x 0.5  =  0.97 + 1.635 + 2.95 = 5.555    

A cualificación final de curso que aparecerá no XADE será 6. 

 

RECUPERACIÓNS.- . 

• O alumnado cunha cualificación inferior a  4.75 (é decir, suspenso)  no 1º trimestre do curso actual realizará tarefas de 
apoio/reforzo e terá oportunidade de recuperar a materia nos seguintes trimestres dado o carácter continuado e 
progresivo da mesma sen necesidade de realizar probas específicas de recuperación e no caso de non acadar unha 
cualificación igual ou superior a 5 (4.75 facendo o redondeo á alza) no 3º trimestre, procederase do seguinte xeito: 

a. Unha vez feita a ponderación dos tres trimestres, o alumnado con cualificación igual a 3 e inferior a 4.5 terá 
posibilidade de recuperar a materia na forma que o profesorado considere oportuna (tarefa ou proba 
escrita/oral) antes da celebración da sesión da 3ª avaliación.  

b. Do mesmo xeito, o alumnado con cualificación inferior a 3, deberá recuperar a materia na forma que o 
profesorado considere oportuna (tarefa ou proba escrita) tendo en conta as circunstancias docentes e as 
características do alumnado suspenso. Co fín de acadar os mínimos esenciais e superar dita recuperación, o 
alumnado suspenso realizará tarefas de apoio/reforzo na aula a partires da sesión da Avaliación Final 
Ordinaria ata a celebración da Avaliación Extraordinaria de Xuño. 

 

 

 


