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7.  AVALIACIÓN  

7.1  AVALIACIÓN INICIAL   


1. DATA DE REALIZACIÓN. A avaliación inicial farase en principio na terceira semana de 
outubro. Debido ao retraso do comezo do curso escolar, esta data pode verse alterada.


2. ¿EN QUÉ CONSISTIRÁ? Realizarase mediante unha proba escrita e a través da observación 
durante as primeiras semanas do curso dos coñecementos previos que se obterán a través 
de preguntas orais.


3. INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS. As familias do alumnado serán informadas dos resultados 
sempre que se estime necesario, especialmente naqueles casos nos que consideremos 
convinte a realización de apoios e adaptacións curriculares.


4. CONSECUENCIAS DOS RESULTADOS. Os resultados serán especialmente reveladores para 
configurar a idea do curso e para levar a cabo os apoios e/ou adaptacións curriculares 
pertinentes.


   


7.2  PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CONTINUA    

O énfasis estará posto especialmente no análise da adquisición das catro destrezas básicas que debe 
adquirir o alumnado, que coinciden cos catro primeiros bloques de contidos (comprensión e produción 
de textos orais e escritos), xunto co coñecemento da lingua e a consciencia plurilingüe e intercultural, 
presente no quinto bloque.


Os procedementos utilizados serán o análise da produción do alumnado e as probas específicas. Dentro 
destes procedementos, o profesorado poderá utilizar os seguintes instrumentos:


• análise da produción do alumnado: actividades de comprensión de textos escritos e orais; textos 
escritos con distintos formatos (narrativos, biográficos, expositivos, argumentativos, etc.), 
presentacións e interaccións orais.


• probas específicas: probas de coñecemento da lingua (unha ou dúas por trimestre), de comprensión 
de textos curtos e de obras literarias, de comprensión oral e de expresión escrita.


  

7.3 CUALIFICACIÓN. 


A avaliación do alumnado realizarase de xeito continuo ao longo de todo o curso.  A nota de cada 
trimestre coincidirá coa cualificación que cada alumno/a teña acumulada desde o principio de curso ata 
a data na que se realice cada sesión de avaliación. Non obstante, será importante que en todos os 
trimestres haxa un equilibrio con respecto aos instrumentos utilizados para avaliar ao alumnado.


O peso que os distintos instrumentos de avaliación terán na cualificación de cada alumno/a serán os 
seguintes:




En ESO:

a) Media ponderada de todas as probas de coñecemento da lingua (40% da nota). O peso de 

cada unha das probas incrementarase de xeito gradual xa que en cada proba haberá contidos 
antigos e novos.


b) Media das notas relativas aos bloques de comprensión e expresión escrita (30% da nota).

c) Media das notas relativas aos bloques de comprensión e expresión oral (30% da nota).


En Bacharelato:

a) Media ponderada de todas as probas de coñecemento da lingua (50% da nota). O peso de 

cada unha das probas incrementarase de xeito gradual xa que en cada proba haberá contidos 
antigos e novos.


b) Media das notas relativas bloques de comprensión e expresión escrita (30% da nota).

c) Media das notas relativas aos bloques de comprensión e expresión oral (20% da nota).


Para aprobar cada un dos trimestres ao longo do curso será necesario ter unha cualificación de 5 ou 
superior. Para redondear a cualificación, entenderase que a partir de 0,7 un alumno/a recibirá o punto 
seguinte. Así, unha media de 6,7 equivalerá a unha cualificación de 7.


Ao intentar levar á práctica un modelo de avaliación continua, consideramos que as faltas de 
asistencia inxustificadas ou non xustificables son totalmente contrarias a este proceso, polo que de 
superarse o número de faltas sen xustificar establecido polo regulamento do centro, o/a alumno/a en 
cuestión perderá o dereito á avaliación continua e terá que presentarse a unha proba final en xuño 
relativa aos contidos de todo o ano. Para a súa superación terá que obter unha cualificación mínima 
de 5. 

Cualificación final. Como a aprendizaxe dunha lingua extranxeira é un proceso continuo e 
progresivo, alumnado que aprobe a terceira avaliación terá aprobado o curso,  independientemente 
dos resultados obtidos nas avaliacións anteriores


O alumnado que non fose avaliado positivamente en xuño, terá que presentarse en setembro á proba 
da avaliación extraordinaria


No caso de detectar que un alumno ou alumna está copiando nun exame, será amonestado no 
momento, retirándoselle o exame, que se calificará cun 0. No caso de ser unha proba final, terá que ir 
á extraordinaria, en no caso de ser a extraordinaria, quedará sin posibilidade de recuperar a materia 
ata o curso seguinte.


Cando un alumno/a non se presente a un exame terá que presentar un xustificante oficial ou non se 
lle repetirá o exame, obtendo unha cualificación de 0 no mesmo. Se a ausencia está causada por ter 
síntomas de covid-19 ou por ter que estar en situación de confinamento por covid-19, será suficiente 
cunha xustificación ordinaria por parte da familia.


7.4 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA   

7.4.1 ¿Qué tipo de proba se vai a aplicar?  

A proba será de carácter escrito e práctico na súa totalidade, As preguntas serán sempre de varios 
tipos: gramática, vocabulario, comprensión lectora e  expresión escrita. Non haberá proba de 
comprensión oral nin de expresión oral. A valoración total será sobre 10 puntos, sendo necesario obter 
un 5 ou máis para aprobar.




7.4.2 ¿Cómo se cualifica?  

O modo de cualificación vai  ser en función do número de preguntas. A valoración total será sobre 10 
puntos e haberá que obter un mínimo de 5 para aprobar. 


7.5 PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE PENDENTES   

7.5.1 ¿Como se fará o seguimento?  

O seguimento da materia pendente farase da seguinte maneira:


a) A través de traballos periódicos revisados e evaluados trimestralmente. Eses traballos 
han de ser entregados ao xefe de Departamento nas datas que el indique. Estes traballos 
terán un peso do 30% da nota da avaliación. 


b) A través do desenvolvemento do alumno/a no primeiro e segundo trimestre do curso no 
que está matriculado. A cualificación obtida no curso de referencia terá un peso do 70%. 
xa que Consideramos que, ao tratarse dunha lingua estranxeira, se o alumno vai ben no 
curso actual esto implica que tamén está acadando os abxectivos do curso anterior.


c) Utilizando o procedimento mencionado, se o/a alumno/a supera as dúas primeiras 
avaliacións cunha nota de 5 ou superior terá aprobada a materia pendente. No caso de 
que non o faga terá a posibilidade de facer un exame final da materia pendente no mes 
de maio cando oportunamente se fixe por parte da dirección do centro dacordo coa 
normativa en vigor. De non superar o exame correspondente ao mes de maio, o/a 
alumno/a terá que presentarse as probas extraordinarias de setembro.


7.5.2 ¿Qué tipo de proba se vai aplicar?  

A proba será de carácter escrito e práctico na súa totalidade, As preguntas serán sempre de varios 
tipos: gramática, vocabulario, comprensión lectora e  expresión escrita. Non haberá proba de 
comprensión oral nin de expresión oral. A valoración total será sobre 10 puntos, sendo necesario obter 
un 5 ou máis para aprobar.



