


Departamento de Lingua Galega e Literatura. Curso 2019-20 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN ESO E BACHARELATO 

ESTUDOS DE ESO 

◼ CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NA ESO  

◼ CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL, RECUPERACIÓN E CONVOCATORIAS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
NA ESO 

• A nota de cada unha das tres avaliacións será a suma de todas as porcentaxes anteriores.  

• No caso de que un alumno/a non supere a proba escrita e a cualificación da avaliación non se 
vise compensada cos outros instrumentos de avaliación, poderá repetir esa proba despois de 
cada avaliación. Para determinar a nova nota da avaliación, manteranse as mesmas 
porcentaxes indicadas anteriormente para cada instrumento de avaliación. De acadar unha 
cualificación superior nesa avaliación, esta nova cualificación é a que se terá en conta para 
calcular a nota media na convocatoria ordinaria. 

• A cualificación final da convocatoria ordinaria de xuño obterase da media das tres avaliacións. 
Considérase aprobada se o alumno/a consegue un mínimo de 5 puntos, independentemente da 
nota acadada en cada avaliación. 

• Na convocatoria extraordinaria de setembro, realizarase unha única proba escrita sobre os 
contidos traballados durante o curso. Esta proba apróbase cun mínimo de 5 puntos. 

1. Probas 
obxectivas 

60 % Farase, como mínimo, unha proba escrita en cada avaliación sobre os 
contidos de lingua e literatura. 
Para sumar as notas obtidas nos outros apartados, o alumnado debe 
acadar nesta proba unha nota mínima de 1,5 ptos. (sobre 6) en 1º e 2º 
ESO, e un 2 (sobre 6) en 3º e 4º ESO. 
[As incorreccións gramaticais e ortográficas descontarán puntuación.]

2. Oralidade 20 % Este apartado desagrégase do seguinte xeito: 
10% → proba oral específica (con preparación previa) 
10% → intervencións orais espontáneas (valorarase a participación 

activa nas clases e penalizarase o uso do castelán nas 
intervencións orais)

3. Lecturas 10 % O alumnado debe ler unha obra literaria en cada avaliación, que será 
avaliada mediante un control de lectura (escrito ou oral) ou un traballo 
proposto. Estas probas valorarán a comprensión da obra e a expresión 
escrita ou oral á hora de comentala.  
[Co fin de fomentar a lectura, poderanse facer lecturas voluntarias, que 
serán valoradas positivamente: ata 0’50 puntos por lectura, 
permitíndose ata un máximo de 1 punto en cada avaliación.]

4. Traballo 
diario e 
actitude

10 % Valorarase a actitude e a participación na aula; a atención ás 
explicacións; a realización adecuada das tarefas encomendadas… 
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__________________________________________________ 

Consideracións relativas á corrección lingüística na ESO 

Nas probas escritas poderá descontarse ata un 10% da cualificación da devandita proba por erros 
ortográficos e gramaticais. Descontarase 0,1 punto por cada erro. 
• Considéranse erros ortográficos e gramaticais os seguintes: uso de tempos verbais compostos, 

mala colocación do pronome persoal átono, solucións ortográficas contrarias á norma 
lingüística (b/v, h, y…) , acentuación diacrítica e non-diacrítica, solucións alleas ao estándar 
vixente etc. 

ESTUDOS DE BACHARELATO 

◼ CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN BACHARELATO  

◼ CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL, RECUPERACIÓN E CONVOCATORIAS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
EN BACHARELATO 

• A nota de cada unha das tres avaliacións será a suma de todas as porcentaxes anteriores.  

• No caso de que un alumno/a non supere a proba escrita e a cualificación da avaliación non se 
vise compensada cos outros instrumentos de avaliación, poderá repetir esa proba despois de 
cada avaliación. Para determinar a nova nota da avaliación, manteranse as mesmas 
porcentaxes indicadas anteriormente para cada instrumento de avaliación. De acadar unha 
cualificación superior nesa avaliación, esta nova cualificación é a que se terá en conta para 
calcular a nota media na convocatoria ordinaria. 

• A cualificación final da convocatoria ordinaria de xuño obterase da media das tres avaliacións. 
Considérase aprobada se o alumno/a consegue un mínimo de 5 puntos, independentemente da 
nota acadada en cada avaliación. 

• Na convocatoria extraordinaria de setembro, realizarase unha única proba escrita sobre os 
contidos traballados durante o curso. Esta proba apróbase cun mínimo de 5 puntos. 

_________________________________________________________ 

Consideracións relativas á corrección lingüística en Bacharelato 

Nas probas escritas poderá descontarse ata un 20% da cualificación da devandita proba por erros 
ortográficos e gramaticais. Descontarase 0,1 punto por cada erro. 

1. Probas 
obxectivas 

80 % Farase, como mínimo, unha proba escrita en cada avaliación sobre os 
contidos de lingua e literatura. Nesta proba o alumnado debe acadar 
unha nota mínima de 2,8 ptos. (sobre 8) para sumar as notas obtidas nos 
outros apartados. 
[As incorreccións gramaticais e ortográficas descontarán puntuación.]

2. Oralidade 10 % O alumnado realizará unha proba oral específica, onde se poderá pedir o 
desenvolvemento dun tema do currículo con rigor, claridade e corrección 
gramatical e fonética.

3. Lecturas 10 % O alumnado debe ler unha obra literaria en cada avaliación, que será 
avaliada mediante un control de lectura (escrito ou oral) ou un traballo 
proposto. Estas probas valorarán a comprensión da obra e a expresión 
escrita ou oral á hora de comentala.  
[Co fin de fomentar a lectura, poderanse facer lecturas voluntarias, que 
serán valoradas positivamente: ata 0’50 puntos por lectura, 
permitíndose ata un máximo de 1 punto en cada avaliación.]
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• Considéranse erros ortográficos e gramaticais os seguintes: uso de tempos verbais compostos, 
mala colocación do pronome persoal átono, solucións ortográficas contrarias á norma 
lingüística (b/v, h, y…) , acentuación diacrítica e non-diacrítica, solucións alleas ao estándar 
vixente etc. 

◼ CONSIDERACIÓNS PARA ESO E BACHARELATO 

⦿ Consideracións relativas ás lecturas voluntarias  

Co obxectivo de fomentar a lectura, o alumnado poderá facer lecturas de carácter 
voluntario acordadas co profesor ou profesora. Estas lecturas poderán incrementar a nota 
final da avaliación: outorgarase ata 0’50 puntos por lectura, permitíndose ata un máximo 
de 1 punto en cada avaliación. 
A avaliación destas lecturas voluntarias realizarase mediante un control de lectura (escrito 
ou oral) ou un traballo.  

⦿ Consideracións relativas á non-asistencia aos exames e á actitude durante as probas 

A non-asistencia a calquera das probas previamente fixadas, orais ou escritas, deberá ser 
xustificada con xustificante médico ou similar de carácter oficial, non considerándose 
válido o realizado simplemente polos pais, nais ou titores; en caso contrario, aplicarase 
unha cualificación de 0 puntos.  

No caso de sorprender un alumno/a copiando, por calquera medio, ou colaborando 
activamente para que que un compañeiro/a copie durante a realización dunha proba, 
aplicaráselle nesa proba unha cualificación de 0 puntos.
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