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Probas escritas (exames) por trimestre. 

 

 - Para avaliar os EA concretos nos niveis de 2º eso realizaranse dúas probas 
escritas por avaliación. Poderase levar a cabo unha terceira se a persoa docente a 
considera necesaria en función da adaptación/reaxuste dos contidos ou por razóns de 
carácter pedagóxico. 

 - Para obter as cualificacións parciais e a final de curso teranse en conta as notas 
reais do alumnado, cos dous primeiros decimais, se for preciso (non as do boletín, con 
redondeo). 

 - En 4º eso e 2º bacharelato só haberá unha proba escrita por avaliación. 

 Sistema de avaliación e porcentaxes. 

No sistema de avaliación, a porcentaxe destas probas escritas será o seguinte: 

 

 - en 2º e 4º eso será 50% (até 5 ptos) da cualificación trimestral. 

 - en 2º bacharelato suporá 75% (até 7.5 ptos) da cualificación trimestral. 

 

 - A estas porcentaxes sumaranse as dos apartados de expresión oral (EO), 
expresión escrita (EE), comprensión oral (CO), comprensión escrita (CE) e traballo de 
aula (TA). 

 

 Cualificación trimestral e final. 

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

 

2º/4º 
ESO 

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

2º BACH Exame (74%) + EO (9%) + EE (14%) + CO (1%) + CE (1%) + TA (1%). 

 

 - A cualificación final, na Eso e en Bacharelato, será a media aritmética das tres 
avaliacións. 
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 Criterio para o redondeo da cualificación.  

Na cualificación final das avaliacións parciais, ordinaria ou extraordinaria, 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, traballos 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 ou tarefas cumprirán sempre estes requisitos 
mínimos: caligrafía lexíbel, limpeza, marxes, corrección gramatical (esixíbel dependendo 
do nivel), seguindo os estándares de aprendizaxe relacionados con este tipo de tarefas 
e as competencias en comunicación lingüística e aprender a aprender. 

 - 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. 

 Recuperacións e avaliación final na Eso. 

 - A avaliación final farase tendo en conta os resultados parciais das tres 
avaliacións e será a media aritmética.  

 - Estabelécese un procedemento de recuperación daquela(s) avaliación(s) non 
superada(s), ou dalgunha parte específica, ao longo de cada trimestre, no momento en 
que se detecten dificultades importantes que dificulten o proceso de ensino-
aprendizaxe polo alumno ou alumna, tal e como se estabelece na normativa.  
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 - A persoa docente indicaralle ao alumnado as actividades e tarefas, exercicios, 
entrega de traballos, probas escritas ou orais, ou o que for preciso, para a súa 
recuperación. A metodoloxía seguirá sendo comunicativa tentando que os saberes 
sexan prácticos e significativos atendendo a unha aprendizaxe comprensiva e reflexiva 
que redunde na mellora da competencia lingüística en galego. Os materiais e recursos 
empregados serán, na medida do posíbel, diversos e variados, desde o libro de texto ou 
as fotocopias até o uso das novas tecnoloxías. 

 - A Orde de 25 de xaneiro de 2022 indica que o período abranguido entre a 
terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a actividades de apoio, reforzo, 
recuperación, ampliación e titoría.  

 - O alumnado que teña só algunha parte da materia para recuperar, poderá 
facelo durante as sesións presenciais do período indicado na devandita Orde atendendo 
as indicacións da persoa docente. A recuperación farase a través de diferentes 
procedementos e usando distintos instrumentos de avaliación: probas escritas e orais, 
actividades de diferente natureza, realización de tarefas e exercicios, exposicións orais, 
boletín de actividades, uso das novas tecnoloxías... 

 - O alumnado con algunha ou varias avaliacións non superadas, deberá, durante 
ese período, preparar a proba escrita con todos os contidos impartidos ao longo do 
curso e superala, cando menos, coa cualificación de suficiente (5). Tanto o modelo de 
proba escrita como o da proba oral será semellante ás realizadas ao longo do curso. 

 - As persoas coa materia superada ou aquelas que fagan recuperacións, poderían 
mellorar a súa cualificación 1 punto no caso de realizar as tarefas indicadas nese período 
pola persoa docente. En todo caso, tal e como se recolle na Orde, nunca serán 
penalizados na cualificación obtida. 

Nas actividades-probas 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. 

 

 Se unha alumna ou alumno non se presenta ou se nega a realizar estas probas e 
actividades de recuperación nese período estabelecido na Orde, non superará a materia 
na avaliación final. 
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Recuperacións e avaliación ordinaria / extraordinaria en Bacharelato. 

 - O resultado da avaliación ordinaria será a media aritmética das tres avaliacións 
parciais. 

 - A Orde de 25 de xaneiro de 2022 indica que en bacharelato faranse tres 
avaliacións parciais.  

 - Estabelécese un procedemento de recuperación daquela(s) avaliación(s) non 
superada(s), ou dalgunha parte específica, ao longo de cada trimestre, no momento en 
que se detecten dificultades importantes que dificulten o proceso de ensino-
aprendizaxe polo alumno ou alumna, tal e como se estabelece na normativa. 

 - A persoa docente indicaralle ao alumnado as actividades e tarefas, exercicios, 
entrega de traballos, probas escritas ou orais, ou o que for preciso, para a súa 
recuperación e superación. A metodoloxía seguirá sendo comunicativa tentando que os 
saberes sexan prácticos e significativos atendendo a unha aprendizaxe comprensiva e 
reflexiva que redunde na mellora da competencia lingüística en galego. Os materiais e 
recursos empregados serán, na medida do posíbel, diversos e variados, desde o libro de 
texto ou as fotocopias até o uso das novas tecnoloxías. 

 - O alumnado que non supere a materia fará unha proba escrita extraordinaria 
con aqueles contidos impartidos durante o curso. O modelo será semellante ás 
realizadas ao longo do curso. Para superar a materia nesta avaliación extraordinaria 
haberá que obter, cando menos,  un suficiente (5).  

 - Os bloques de contidos obxecto da proba serán: "bloque 2. Comunicación e 
expresión escrita",  "bloque 3. Funcionamento da lingua", "bloque 4. Lingua e 
sociedade" e "bloque 5. Educación literaria". 

Nas actividades-probas 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 
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Recuperación da materia pendente 

a- Ao longo do curso seguindo o plano de recuperación coa realización de diferentes 
actividades e exercicios, controis, etc, baixo a supervisión da persoa docente que lle 
imparte aulas. 

b- Coa realización da proba oficial marcada polo centro no mes de abril/maio. 

c- Coa superación da materia no curso superior ao que está matriculado/a. 

d- Tal e como indica a Orde de 25 de xaneiro de 2022, o alumnado coa materia pendente 
poderá recuperala durante o período dedicado a actividades de apoio, reforzo, 
recuperación, ampliación e titoría seguindo as indicacións da persoa docente con 
actividades e tarefas, exercicios, probas escritas e orais. 

 


