
CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 

TIPOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación inicial: 

Tense en conta a analise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior e a 

detección de aprendizaxes imprescindibles non adquiridas para poder harmonizalas durante o 

presente curso coas correspondentes competencias clave. 

As avaliacións parciais: 

A avaliación reflectirase nas cualificacións que se entregarán en tres etapas e será continua, 

formativa e integradora. 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. 

Contemplamos a adaptación ao ensino non presencial  

A avaliación final de xuño: o período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a 

avaliación  final dedicarase a actividades de  apoio, reforzo, recuperación , ampliación e titoría 

. Estas actividades terán como base os informes individualizados de avaliación para o 

alumnado  que teña materia pendente logo de realizada a terceira avaliación final. A 

cualificación definitiva farase efectiva na avaliación final de curso. O alumnado  xa aprobado na 

terceira avaliación podería nalgúns casos subir a súa cualificación ata un máximo de 1 punto  

realizando todas as tarefas encomendadas durante este período. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN ENSINO PRESENCIAL 

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. 

O restante 30% virá repartido do seguinte xeito: 

-10% Lectura obrigatoria 

-10% Traballo cotián na aula, tarefas e traballos para realizar fóra do horario lectivo, actitude 

(atención, participación, comportamento cos compañeiros e o profesorado...)  

- 10% Expresión oral. 

A non participación nas actividades de aula por absentismo non xustificado levará implicita a 

cualificación negativa do alumnado na avaliación, independentemente da súa cualificación na 

proba ou probas escritas. 



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

no primeiro ciclo: 

- erros graves → - 0,1 puntos (p. ex. pronomes átonos mal colocados, tempos verbais 

compostos, castelanismos no léxico básico...) 

- erros leves →  - 0,05 puntos (p. ex. acentuación) 

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

No segundo ciclo;  

- erros graves →       - 0,1 puntos (p. ex. pronomes átonos mal colocados, tempos verbais 

compostos, castelanismos no léxico básico...) 

- erros leves →           - 0,05 puntos (p. ex. acentuación) 

Descontarase un 20% 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.Para a cualificación final o redondeo á alza só se fará no caso en que a nota media 

final sexa igual ou superior a 75 centésimas.  

No Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de 

Galicia, no artigo 12 establécese: 

 “2. Nas clases de lingua e literatura galega e lingua e literatura castelá, usarase, 

respectivamente, o galego e o castelán, tanto por parte do profesorado como por parte do 

alumnado.” 

Teranse en conta as circunstancias persoais do alumnado (alumnado exento da materia de 

Lingua Galega, alumnado procedente do estranxeiro etc.); no resto dos casos, o non 

cumprimento deste artigo por parte da alumna ou alumno no desenvolvemento das sesións de 

clase provocará un suspenso na materia en tanto que demostra falta de coñecemento da nosa 

lingua. 

Seguindo o Decreto tamén, o alumnado deberá falar e escribir en galego nas súas probas e, de 

non facelo, a proba en cuestión será cualificada con 0 puntos.  

 

BACHARELATO 

 

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 

ABAU: 

- erros moi graves→ 0,2 puntos 

- erros graves →       0,1 puntos 

- erros leves →           0,05 puntos 

A cualificación mínima global será de 5 puntos para ter superado a materia en calquera dos 

seus niveis.  Para a cualificación final obterase a media das tres avaliacións, non computando 

se algunha delas fose inferior a 3 puntos. O redondeo á alza só se fará no caso en que a nota 

media final sexa igual ou superior a 75 centésimas. Para acadar o 5 en calquera avaliación, o 

resultado do exame escrito non será inferior a 4.  

Realizaránse probas de recuperación da materia suspensa, que poderán levarse a cabo ao 

longo dos curso por avaliacións ou ben na semana de maio disposta para a realización de 

exames. A  preparación da proba extraordinaria incluirá a impartición de actividades de apoio, 

reforzo e recuperación. Para o alumnado aprobado  recibirá ampliación, orientación e titoría 

no período entre avaliación final ordinaria e a extraordinaria 

A avaliación será continúa no apartado gramatical e lingüístico, podendo distribuír os temas 

teóricos ao longo do curso. A non participación nas actividades de aula por absentismo non 

xustificado, levará implicita a cualificación negativa do alumnado na avaliación, 

independentemente da súa cualificación na proba ou probas escritas. Tamén será aplicable o 

disposto en secundaria sobre a lingua de comunicación e realización de actividades e probas, 

que deberá ser o galego. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN ENSINO NON PRESENCIAL 

 

SECUNDARIA 

 

O 100% da cualificación virá dada polas actividades telemáticas na Aula Virtual e os demais 

recursos referidos no apartado de Materiais e recursos didácticos. Poderanse realizar por 

videoconferencia probas orais de coñecementos e mesmo exames escritos. Coidaremos que as 

lecturas estean dispoñibles na rede a través de bibliotecas dixitais e plataformas como 

https://www.galiciale.gal/. No caso de alumnado con atención domiciliaria que poida 

desprazarse ao centro, poderanse realizar probas presenciais en horario non lectivo. 

 

BACHARELATO 

Aplicaranse os mesmos criterios que en secundaria. 

En 2º contamos coa wiki https://sites.google.com/site/galegobach/home onde se recolle a 

maioría do temario teórico en temas completos ou esquemas, así como actividades prácticas e 

ligazóns a material complementario.  

https://www.galiciale.gal/
https://sites.google.com/site/galegobach/home


No ámbito non presencial o profesorado procurará detectar o alumnado que non dispón de 

medios telemáticos para que a administración educativa poida garantir o seu dereito á 

educación.  

Os criterios de corrección en calquera contexto para alumnado con dislexía serán os 

establecidos pola CIUG no apartado de lingua galega no seguinte documento: 

https://ciug.gal/PDF/criterioscorreccione.pdf 

No caso de actividade semipresencial, os docentes procuraremos flexibilizar e compatibilizar o 

traballo da aula co traballo no fogar no alumnado que o precise.  

Tanto no ensino presencial ou non presencial, e para todo o alumnado, os exames, traballos, 

actividades, etc. que se constaten como copiados ou fraudulentos terán como puntuación 0. 

 

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE. 

Tal como establece o artigo 51 da Orde do 8 de setembro de 2021 de atención á diversidade, o 

alumnado que se promova de curso coa materia sen superar deberá seguir un plan de reforzo, 

destinado á súa recuperación e á súa superación.  

Este plan de reforzo será elaborado polo profesorado que imparte a materia baixo as 

directrices do departamento didáctico e co coñecemento do titor/a. Terá como referentes os 

obxectivos da materia e a contribución á adquisición das competencias. Igualmente, será un 

plan que se adapte ás particularidades do alumno. O departamento didáctico velará pola 

realización do plan por parte do alumno. O plan de reforzo incluirá: 

a) Identificación da alumna ou do alumno. 

b) Información relevante sobre a materia sen superar. 

O alumno ou alumna e os seus familiares ou titores legais serán informados polo profesor/a da 

materia dos contidos do plan de reforzo e, máis concretamente, dos requisitos necesarios para 

aprobar a materia pendente. Desta información quedará constancia por escrito no 

departamento. 

c) Currículo que hai que desenvolver, con especificación dos criterios de avaliación. Serán os 

establecidos na PD, coas oportunas modificacións, se for necesario. 

d) Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento. 

As estratexias serán distintas ás empregadas habitualmente na aula co resto do alumnado, xa 

que a falta de presencialidade na aula obriga a establecer uns mecanismos de seguimento 

máis ríxidos para que a alumna/o non esqueza dedicarse tamén a esa materia.  

e) Recursos necesarios para o seu desenvolvemento. 

Os recursos materiais son: computador portátil, impresora, libros de consulta, dicionarios 

dixitais ou en papel. Empregarase a aula virtual, ABALAR e outros medios dixitais. 

f) Tarefas para realizar, coa debida temporalización. 

As tarefas consistirán en diversos exercicios e traballos relativos aos contidos do currículo. 

Serán distribuídos en tres trimestres. O alumnado deberá realizar para a súa preparación as 

https://ciug.gal/PDF/criterioscorreccione.pdf


actividades propostas de cada unidade, que deberá entregar ao profesor/a do curso no que se 

atope actualmente para seren corrixidas, ao tempo que poden consultar dúbidas. 

g) Seguimento e avaliación. 

O seguimento deste tipo de alumado establecerase a través de actividades, traballo e probas.  

h) Acreditación da información á familia. 

Prourarase un modelo en que conste toda a información a respecto da avaliación e dos 

resultados do alumno que, unha vez asinado pola nai, pai ou titores legais, será remitido ao 

departamento. 

En cada sesión de avaliación farase o seguimento do plan de reforzo e, se for necesario, 

realizaránselle os axustes que procedan. Na sesión de avaliación final do curso, a profesora ou 

o profesor decidirá sobre a súa avaliación, nos termos que se establecen na normativa que 

regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria. En todo caso, para superar a materia 

pendente, o alumno deberá obter avaliación positiva no plan de reforzo correspondente, o 

que se terá en conta para os efectos de promoción e/ou titulación. 

 

LECTURAS E ACCIÓNS ACORDES CO PROXECTO LECTOR 

Elaboramos unha listaxe de lecturas obrigatorias todas elas dispoñibles fisicamente nos nosos 

fondos e boa parte en formato dixital (https://www.galiciale.gal/): 

1º ESO 

1. Esmeraldina, a pequena defunta. Ledicia Costas. Edicións Xerais. 

2. O Misterio de Portomarín.  Antía Yáñez. Editorial Galaxia. 

3. Conta nove estrelas. Andrea Maceiras. Edicións Xerais. 

 

2º ESO 

1. Trece anos de Branca. Agustín Fernández Paz. Edicións Xerais. 

2. Unha estrela no vento. Ledicia Costas. Edicións Xerais. 

3. Aplicación instantánea, Carlos Negro. Edicións Xerais. 

 

 

3º ESO 

Triloxía de  Care Santos (editorial Rodeira) 

 Mentira (1º libro da triloxía). 

 Verdade (2º libro da triloxía). 

 Medo (3º libro da triloxía). 

https://www.galiciale.gal/


 

4º ESO 

1. Un ollo de vidro. Retrincos. Castelao. Editorial Galaxia. 

2. Ninguén morreu de ler poesía. Aldaolado. Editorial Galaxia. 

3. Ollos de auga. Domingo Villar. Editorial Galaxia. 

  

1º Bacharelato 

1. A praia dos afogados. Domingo Villar. Editorial Galaxia. 

2. As mellores intencións. Begoña Paz. Edicións Xerais. 

3. Nubes de evolución. Andrea Maceiras. Edicións Xerais. 

 

2º Bacharelato 

1. Infamia. Ledicia Costas. Edicións Xerais. 

2. Longa noite de pedra. Celso Emilio Ferreiro. Edicións Xerais e outras. 

3. Para elixir entre Unha rosa é unha rosa de Suso de Toro (Edicións Xerais) ou A fiestra 

valdeira de Rafael Dieste.  

FOMENTO DAS TIC 

Na sociedade dixital e da información manexar adecuadamente os medios tecnolóxicos 

preséntase como algo fundamental e está fondamente relacionado coa comunicación 

moderna. Desde a materia de Lingua e Literatura fomentaranse a competencia dixital e no 

tratamento da información, incidindo, por exemplo, nos seguintes aspectos:  

 Fomento da Aula Virtual e dos seus foros de opinión e de todas as ferramentas cotempladas 

no apartado de Materiais e recursos. 

• O acceso, busca, procesado, criba de información divulgada na Rede, a súa comprensión 

crítica, etc.  

• A utilización das diferentes aplicacións dixitais que permiten preparar, alterar, presentar a 

información propia dunha maneira moderna, adecuada o contexto e útil e atractiva para 

conseguir a intención comunicativa perseguida.  

• A utilización de todos os recursos dixitais que permiten compartir dun xeito áxil a 

información e facilitan o traballo cooperativo (servizos de almacenamento na nube, 

ferramentas que faciliten o traballo cooperativo, redes de comunicación social…). 

• A utilización cun fin pragmático ou creativo de calquera recurso audiovisual que permita 

expresar a nosa individualidade ou apoiarnos na comunicación. 

• A colaboración co BLOG do EDL do instituto, que lle dá soporte web aos textos e creacións en 

lingua galega dos alumnos do instituto.  



• E, por suposto, a explotación dos recursos accesibles a través das aulas ABALAR. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Debido á situación sociosanitaria quedan restrinxidas as saídas que impliquen transporte 

colectivo. Para compensarmos trateremos de desenvolver actividades de aula e de centro e 

audiovisuais. Como en anteriores cursos colaboraremos co equipo de biblioteca, EDL, club de 

lectura, etc. 

-Vídeo co equipo de biblioteca sobre unha autora galega.  

- Realización polo alumnado de 3º e 4º de ESO de vídeos onde recomenden as súas lecturas 

favoritas. 

- Celebración do Samaín con contos de medo elaborados polos alumnos narrados oralmente 

na aula. 

- San Valentín: exposición de cantigas de amor e de amigo elaboradas por 1º de bacharelato.  

- Letras Galegas: vídeos e exposición de traballos. 

- Encontros con escritoras galegas con obras dentro das lecturas obrigatorias. 

- Na Semana Cultural con tema “a cidade” intentaremos que o escritor e músico Xurxo Souto 

efectúe unha visita guiada por lugares que representen a historia popular da Coruña así como 

da súa toponimia. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

A educación en valores é algo consubstancial á escola, que é o primeiro e fundamental ámbito 

de apertura social dos alumnos durante a súa adolescencia. No Departamento de Lingua 

Galega entendemos que a nosa misión non é formar filólogos, senón fundamentalmente 

formar cidadáns e desenvolver as súas destrezas e habilidades. Entre elas destaca a 

competencia cívica e cidadán. Incorporamos, xa que logo, á nosa práctica docente o 

desenvolvemento de valores éticos, relacionados coa democracia, cidadanía, tolerancia, non 

discriminación (por razóns de raza, sexo, tendencia sexual…), respecto á diferenza, 

solidariedade.  

Desde logo, tamén fomentamos unha actitude positiva cara ao ecoloxismo, entendido en 

sentido amplo, e incluíndo o ecoloxismo lingüístico, referido á valoración da diversidade 

lingüística, como unha realidade de carácter universal e enriquecedora da cultura dos pobos. 


