
LINGUA CASTELÁ

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

De notable  importancia  no  momento  de  avaliar  aos  alumnos  será  o  emprego da  lingua
castelá nas súas intervencións orais así como a disposición que estes presenten á hora de aprender.
Terase  en  conta,  polo  tanto,  a  realización  dos  traballos  encomendados  para  casa,  a  orden  e  a
claridade nos cadernos de traballo, a curiosidade ante a presentación dos contidos, o rendemento en
clase, o feito de non incorrer nalgún tipo de comportamento contrario ás normas de convivencia,
etc.

Deste xeito, avaliarase non só a adquisición duns contidos conceptuais ou unhas destrezas
procedimentais, senón tamén os contidos actitudinais, da maneira seguinte:

 80% : incluirá exames e  traballos sobre os contidos da materia.
 10%: incluirá os exames e traballos sobre os libros de lectura obrigatoria.
 10%: incluirá o traballo de clase e casa, a participación, o emprego da lingua castelá e a

actitude cara a materia.
En principio, realizaranse como mínimo dúas probas obxectivas por avaliación.
Para superar a materia será obrigatorio aprobar a 3ª avaliación e que a media de puntuación

obtida nos conceptos, procedementos e actitudes ao longo de todo o curso sexa igual ou superior a
un 5.

Para  os  alumnos  que  non  cumpran  o  establecido  no  paragrafo  anterior,  contémplase  a
recuperación das avaliacións ao final do curso nunha proba final de toda a materia, tendo en conta
que esta proba só permitirá recuperar o 80% da nota. Para determinar se un alumno/a supera a
materia en xuño haberá que sumar a isto a porcentaxe correspondente aos outros dous apartados
indicados anteriormente nos criterios de cualificación e que o resultado sexa igual ou superior a 5.

En  setembro  examinaranse  aqueles  alumnos  que  non  cheguen  ao  grao  mínimo  de
consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables para superar a materia.

Por acordo entre os departamentos, alcanzado ao inicio do curso 2015-16 nunha CCP, na
materia  de Lingua castelá  e  Literatura,  igual  que en Lingua galega e  Literatura,  nos  exames e
traballos escritos penalizaranse as faltas de ortografía baixando 0,1 cada unha delas (tanto gráficas
como tiles), ata un máximo de dous puntos en cada exame ou traballo.


	LINGUA CASTELÁ
	CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

