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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO DEPARTAMENTO DE INGLÉS 2017/18. 

ESO 

a. Procedementos e instrumentos de avaliación 

A avaliación realizarase de xeito continuo, de maneira que en cada periodo de avaliación se 

incluirán contidos tratados anteriormente, posto que na aprendizaxe da lingua estranxeira o 

alumno deberá por constantemente en xogo os coñecementos adquiridos. Así pois, as probas 

incluirán cíclicamente os contidos tratados con anterioridade e servirán tamén para que os 

estudantes que non superaron probas anteriores poidan recuperar a materia. Nos primeiros días 

do curso académico realizarase unha avaliación inicial para determinar os coñecementos previos e 

as habilidades dos alumnos. Ao longo do curso, avaliarase o seu interese, a súa actitude, o esforzo 

e a participación activa na aula, ademais do traballo diario, tanto dentro da aula como as tarefas o 

que o alumno deberá realizar na casa. Daráselle especial importancia ao comportamento dos 

alumnos de cara aos outros compañeiros e ao profesor. A reiterada falta de material, así como a 

falta de entrega das tarefas asignadas para realizar dentro e fóra da aula terán repercusións 

negativas na súa cualificación.  

Haberá, como mínimo, dous exames  en cada trimestre. As probas que se realicen poderán 

avaliar as distintas destrezas e os contidos gramaticais, vocabulario e funcións comunicativas 

traballados na aula mediante exercicios de distinta natureza: tipo test, encher nos ocos, de 

elección múltiple, redacción, verdadeiro ou falso, audicións, comprensión lectora, probas orais, 

preguntas de resposta libre, de unir, de formulación de preguntas para unha resposta dada… 

Ademais das probas,  o profesor poderá utilizar como instrumentos de avaliación o caderno do 

alumno (valorando a boa presentación, a realización das tarefas, que as palabras estean ben 

deletreadas…); os traballos e proxectos realizados en parellas ou en grupo; as lecturas obrigatorias 

(determinadas polo profesor en función do nivel e dos intereses dos alumnos); o seguimento 

diario das tarefas realizadas na clase, así como o esforzo por progresar e as actitudes con respecto 

á materia e de cara ao profesor e aos outros compañeiros; as redaccións e textos entregados 

dentro dos prazos fixados; etc. 

A finais do terceiro trimestre os estudantes que non superasen a materia realizarán unha proba 

final na que se avaliarán os contidos traballados ao longo do curso. 

En setembro haberá unha proba extraordinaria para aqueles alumnos que non superasen con 

éxito a materia durante o curso escolar na que se avaliarán os contidos que foron traballados ao 
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longo do curso. Debido ás características estructurais da proba extraordinaria de setembro non se 

medirán as destrezas orais. 

 

b. Criterios de cualificación 

A cualificación trimestral será a que resulte de diversas probas, tarefas puntuais e o seguimento da 

actitude e o traballo, segundo as seguintes porcentaxes: 

� 20% da nota: Tarefas e probas puntuais (dentro ou fóra da aula: redacións, proxectos, 

libros de lectura, presentacións orais, deberes, exame de speaking co profe de conversa, 

etc.),  así como o esforzo  e colaboración amosada. 

� 80% da nota: Probas obxectivas. 

A cualificación formularase de 1 a 10, sen decimais, e a cualificación mínima para aprobar será un 

5.  

Posto que o inglés como lingua estranxeira é unha materia de contidos progresivos (e dicir, non se 

pode avanzar sen facer referencias constantes aos coñecementos anteriores), o estudante poderá 

recuperar os contidos que non foron acadados nun momento dado ao superar as seguintes 

probas. A proba ou probas finais englobarán os contidos tratados ao longo do curso e servirán 

como sistema de recuperación para aqueles alumnos que así o necesiten. 

 

1º DE BACHARELATO 

a. Procedementos e instrumentos de avaliación 

A avaliación realizarase de xeito continuo, de maneira que en cada periodo de avaliación se 

incluirán contidos tratados anteriormente, posto que na aprendizaxe da lingua estranxeira o 

alumno deberá por constantemente en xogo os coñecementos adquiridos. Así pois, as probas 

incluirán ciclicamente os contidos tratados con anterioridade e servirán tamén para que os 

estudantes que non superaron probas anteriores poidan recuperar a materia. Nos primeiros días 

do curso académico realizarase unha avaliación inicial para determinar os coñecementos previos e 

as habilidades dos alumnos. Ao longo do curso, avaliarase o seu interese, a súa actitude, o esforzo 

e a participación activa na aula, ademais do traballo diario, tanto dentro da aula como as tarefas o 

que o alumno deberá realizar na casa. Daráselle especial importancia ao comportamento dos 

alumnos de cara aos outros compañeiros e ao profesor. A reiterada falta de material, así como a 
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falta de entrega das tarefas asignadas para realizar dentro e fóra da aula terán repercusións 

negativas na súa cualificación.  

Haberá, catro probas  en cada trimestre. As probas que se realicen poderán avaliar as distintas 

destrezas e os contidos gramaticais, vocabulario e funcións comunicativas traballados na aula 

mediante exercicios de distinta natureza: tipo test, encher nos ocos, de elección múltiple, 

redacción, verdadeiro ou falso, audicións,  preguntas de resposta libre, de unir, de formulación de 

preguntas para unha resposta dada… 

Ademais das probas,  o profesor poderá utilizar outros instrumentos de avaliación tales como os 

traballos e proxectos realizados individualmente, en parellas ou en grupo; as lecturas obrigatorias 

(determinadas polo profesor en función do nivel e dos intereses dos alumnos).  

 En setembro haberá unha proba extraordinaria para aqueles alumnos que non superasen con 

éxito a materia durante o curso escolar na que se avaliarán os contidos que foron traballados ao 

longo do curso. 

 

b. Criterios de cualificación de primeiro de bacharelato 

Para avaliar os contidos do curso, realizaranse por trimestre catro probas obxectivas: 

� Comprensión escrita: 25 % da cualificacíon final.  

� Expresión escrita: 25 % da cualificacíon final.  

� Gramática e vocabulario: 25% da cualificacíon final.  

� Comprensión Oral: 25% da cualificacíon final.  

As tarefas puntuais que ao longo do curso se estimasen  avaliables (redacións entregadas en 

tempo e prazo, proxectos, libro ou libros de lectura, presentacións orais, realización dos deberes, 

probas orais realizadas polo profesor non poderán baixar a media resultante das catro probas 

anteriores pero si poden aumentala ata o máximo dun 10 % .     

A cualificación trimestral será a media resultante das catro probas e segundo o caso, cun 

incremento máximo do 10 % por tarefas puntuais.  

A cualificación formularase de 1 a 10, sen decimais, e a cualificación mínima para aprobar será un 

5.  
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Posto que o inglés como lingua estranxeira é unha materia de contidos progresivos (e dicir, non se 

pode avanzar sen facer referencias constantes aos coñecementos anteriores), o estudante poderá 

recuperar os contidos que non foron acadados nun momento dado ao superar as seguintes 

probas.  

� Faran unha proba ou probas finais aqueles alumnos que non acadaran un mínimo de  5  de 

nota media na suma das notas trimestrais e aqueles que non obtiveran un mínimo de 5 no 

terceiro trimestre. Dita proba ou probas recollerán os contidos tratados ao longo do curso 

e e terá valor de recuperación global.  

A proba extraordinaria de setembro terá a seguinte valoración: 

� Comprensión escrita: 30 % da cualificacíon final.  

� Expresión escrita: 30 % da cualificacíon final.  

� Gramática e vocabulario: 40 % da cualificacíon final. 

 

2º DE BACHARELATO 

 

a. Procedementos e instrumentos de avaliación 

A avaliación realizarase de xeito continuo, de maneira que en cada periodo de avaliación se 

incluirán contidos tratados anteriormente, posto que na aprendizaxe da lingua estranxeira o 

alumno deberá por constantemente en xogo os coñecementos adquiridos. Así pois, as probas 

incluirán ciclicamente os contidos tratados con anterioridade e servirán tamén para que os 

estudantes que non superaron probas anteriores poidan recuperar a materia. Nos primeiros días 

do curso académico realizarase unha avaliación inicial para determinar os coñecementos previos e 

as habilidades dos alumnos.  

Haberá  dous exames  en cada trimestre. En 2º de Bacharelato, debido á natureza do curso e á 

orientación cara a estudos superiores e cara á superación dunha proba de acceso á universidade, 

os exames consistirán en probas semellantes as  probas  ABAU, e constarán dos mesmos exercicios 

que na proba de acceso á universidade fixada para a Comunidade Autónoma de Galiza . 

Estes exames serán puntuados segundo os criterios establecidos para devandita proba. 
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A finais do terceiro trimestre os estudantes que non superasen a materia realizarán unha proba 

final na que se avaliarán os contidos traballados ao longo do curso. A proba ou probas finais 

englobarán os contidos tratados ao longo do curso e terán valor de recuperación global para 

aqueles alumnos que así o necesiten. 

En setembro haberá unha proba extraordinaria para aqueles alumnos que non superasen con 

éxito a materia durante o curso escolar na que se avaliarán os contidos que foron traballados ao 

longo do curso. Debido ás características estructurais da proba extraordinaria de setembro non se 

medirán as destrezas orais. 

 

b. Criterios de cualificación 

Realizaranse por trimestre dous exames que consistirán en probas tipo ABAU, cos mesmos 

exercicios que na proba de acceso á universidade fixada para a Comunidade Autónoma de Galiza e 

puntuados  segundo os criterios de puntuación e cualificación establecidos para esa proba: 

� Resumo do texto (50 palabras aproximadamente) (1 punto) 

� Indicar se dúas oracións son  verdadeiras ou falsas segundo o texto e copia da parte do 

texto na que se xustifican a respostas. (1 punto, 0.5 cada resposta axeitada) 

� Busca de catro sinónimos no texto (1 punto,0.25 cada resposta correcta) 

� Recoñecemento e distinción de diferentes sons entre as palabras propostas. (1 punto) 

� Reformulación de estructuras gramaticais en tres frases (1.5 puntos, 0.50 cada resposta 

axeitada) 

� Redación dun texto sobre un tema proposto (aproximadamente 120 palabras) (3 puntos) 

� Exercicio de escoita (1.5 puntos) 

Eses dous exames determinarán a cualificación dos alumnos segundo a seguinte porcentaxe: 

O primeiro exame realizado no trimestre: 20% da nota final 

O segundo exame realizado no trimestre: 80% da nota final 

A cualificación trimestral será a media resultante das duas probas.  

A cualificación formularase de 1 a 10, sen decimais, e a cualificación mínima para aprobar será un 

5.  

Posto que o inglés como lingua estranxeira é unha materia de contidos progresivos (e dicir, non se 

pode avanzar sen facer referencias constantes aos coñecementos anteriores), o estudante poderá 
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recuperar os contidos que non foron acadados nun momento dado ao superar as seguintes 

probas.  

� Faran unha proba final aqueles alumnos que non acadaran un mínimo de  5  de nota media 

na suma das notas trimestrais e aqueles que non obtiveran un mínimo de 5 no terceiro 

trimestre. Dita proba recollerá os contidos tratados ao longo do curso e e terá valor de 

recuperación global.  

A proba extraordinaria de setembro terá a seguinte valoración: 

� Resumo do texto (50 palabras aproximadamente) (1. punto) 

� Indicar se catro oracións son  verdadeiras ou falsas segundo o texto e copia da parte do 

texto na que se xustifican a respostas. (2 puntos, 0.5 cada resposta axeitada) 

� Busca de catro sinónimos no texto (1 punto,0.25 cada resposta correcta) 

� Recoñecemento e distinción de diferentes sons entre as palabras propostas. (1 punto) 

� Reformulación de estructuras gramaticais en catro frases (2 puntos, 0.50 cada resposta 

axeitada) 

� Redación dun texto sobre un tema proposto (aproximadamente 120 palabras) (3 puntos) 

 

 Materia de inglés pendente de cursos anteriores 

Os alumnos da ESO e do Bacharelato que teñan pendente a materia de inglés de cursos anteriores 

terá a oportunidade de recuperala ao longo do curso en dúas convocatorias de exame. A primeira 

proba celebrarase despois do primeiro trimestre (arredor do mes de febreiro). No caso de superar 

a proba escrita nesta convocatoria, considerarase que xa superaron a materia pendente. De non 

superala, o alumno poderase presentar á segunda convocatoria, que se realizará de cara ao mes 

de maio. Finalmente, haberá outra oportunidade de recuperar a materia na proba extraordinaria 

de setembro. 

O departamento fornecerá aos alumnos que estean interesados coas ferramentas necesarias para 

preparar a materia pendente de cursos anteriores e o profesor do curso supervisará o proceso e 

aclarará as súas dúbidas. 

Os contidos esixibles para a superación das materias pendentes serán os contidos mínimos 

sinalados na programación para cada curso. 

 


