
CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO

TIPOS DE AVALIACIÓN

A avaliación ordinaria: 

A avaliación reflectirase nas cualificacións que se entregarán en tres etapas e será continua.
Iso significa que a medida que se avanza na materia cómpre integrar os coñecementos das
avaliacións  anteriores.  Non  significa  que  aprobando  a  última  avaliación  se  aprobe
necesariamente a materia. O baremo de cualificación por avaliación contemplará as probas de
coñecementos,  a  lingua oral,  as lecturas obrigatorias,  o traballo  cotián e  a realización das
tarefas propostas.

Con carácter xeral, para superar a materia requirirase a superación das tres avaliacións. 

A  avaliación  extraordinaria  de  setembro: Na  proba  de  setembro  será  necesario  o
coñecemento  dos  contidos  mínimos  esixidos,  reflectidos  na  presente  programación.  En
setembro o 100 % da nota corresponderá a un exame escrito. Nel poderanse avaliar tamén as
lecturas obrigatorias en caso de que o alumno non as superase durante o curso.

SECUNDARIA

Realizarase, como mínimo, unha proba escrita por avaliación. O valor das probas escritas
suporá un 70% da cualificación total por avaliación.  Asemade, o profesorado poderá marcar ,
se o considerase necesario, un exame global ao final de curso.

Un 20% do valor total  virá dado polo uso oral  da lingua, o labor cotián de aula, traballos
escritos e exposcións orais, uso das TIC e actitude e comportamento.

O 10% restante  procederá da superación das probas relativas ás lecturas decididas polo
departamento  para  cada  nivel.  Haberá,  como mínimo,  un  libro  de lectura  obrigatoria  por
avalición, podendo establecer o profesorado outros de carácter voluntario.

En canto á corrección lingüística, consígnanse os seguintes parámetros de valoración:

- erros graves → -0,1 puntos

- erros leves →  -0,05 puntos.

Descontarase un 10% como máximo do valor total da proba.

A cualficación mínima global será de 5 puntos para ter superado a materia en calquera dos
seus niveis.

BACHARELATO

PRIMEIRO CURSO

Realizaranse como mínimo dúas probas escritas por avaliación: unha corresponderá á parte
gramatical  e lingüística e  outra á parte literaria.  No apartado lingüístico  a avaliación será
continua.  No  apartado  literario  poderá  realizarse  un  exame  final  por  partes  para  aquel
alumnado que non superase todas ou algunha delas e, asemade, para aqueles e aquelas que
non aprobasen o apartado gramatical. 

A valoración levarase a cabo cos seguintes parámetros:



- parte lingüístico-gramatical representará un 40% da cualificación global.

- parte literaria: outro 40%

- lecturas obrigatorias: 10% da cualificación global

- traballos e tarefas, actitude: 10%

En canto á corrección lingüística, consígnanse os seguintes parámetros de valoración: 

- erros graves→ -0,1 puntos

- erros leves → -0,05 puntos.

Descontarase un 15% como máximo do valor total da proba.

A cualficación mínima global será de 5 puntos para ter superado a materia en calquera dos
seus niveis.

SEGUNDO CURSO

Realízarase como mínimo unha proba escrita por avaliación. A proba escrita representará un
80% da cualificación total. O controis das lecturas obrigatorias de cada trimestre suporán un
10%. As lecturas voluntarias poderán ser valoradas á parte. Actividades de aula, asistencia e
actitude, traballos escritos (comentarios de texto, p. ex.), traballos audiovisuais, presentacións
e uso oral cotián da lingua valoraranse cun 10%; os comentarios e traballos valoraranse de 0
a 0,75 con gradacións intermedias de 0,25 e 0,5.

A corrección de erros ortográficos e gramaticais atenderá aos mesmos criterios da proba de
selectividade:

- erros moi graves→ 0,2 puntos

- erros graves →        0,1 puntos

- erros leves →           0,05 puntos

A cualficación mínima global será de 5 puntos para ter superado a materia en calquera dos
seus niveis. Para acadar o 5 en calquera avaliación, o resultado do exame escrito non será
inferior a 4. En maio realizarase unha proba de recuperación para o alumnado coa materia
suspensa. A avaliación será continúa no apartado gramatical e lingüístico, podendo distribuír
os temas teóricos ao longo do curso.

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES DA ESO

Os alumnos que promocionasen de curso pero con avaliación negativa na materia de Lingua e
Literatura Galega en Secundaria serán seguidos polo profesor ou profesora do curso actual,
comprobando a súa  evolución con  respecto aos mínimos requiridos para o  curso  anterior.
Como axuda á preparación da materia, poderase entregar material de repaso. Serán revisado e
corrixido polo profesor/a do seu grupo, que poderá atender as dúbidas que lles presenten. En
caso  de  evolución  negativa  os  alumnos  terán  dereito  a  un  exame global  final,  dentro  do
calendario de pendentes elaborado polo centro.

Para os pendentes de 1º de bacharelato haberá un exame global por avaliación de
acordo ao calendario establecido polo centro.
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