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CRITERIOS  SOBRE  A  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E  A  PROMOCIÓN  DO
ALUMNADO

Cabe salientar,  primeiramente,  que ademais  das probas obxectivas  e  o  interese pola
materia, terase en conta, á hora de establecer unha cualificación, o respecto do alumnado
polas normas básicas de convivencia estipuladas no centro.

Acordos departamentais relativos á puntuación do alumnado:

1 Descontaranse 0.10 puntos por cada falta de ortografía en exames de contidos, de
lectura e traballos. O desconto máximo será de 2 puntos, aínda que o/a estudante
exceda as 20 faltas (agás nos exames de acentuación propiamente ditos), pero
nestes casos será preciso deseñar un plan de traballo para que o alumnado con
dificultades tan obvias poida palialas significativamente ou corrixilas antes de que
remate o curso.

2 As notas das probas obxectivas deberán non ser inferiores a 3 puntos para poder
facer media co resto.

3 O alumnado non superará a materia se aproba unicamente a 3ª avaliación e a
media das tres avaliacións non chega aos 5 puntos. O profesorado decidirá en
cada caso como recuperar as partes que non se superaron.

4 As porcentaxes que se terán en conta á hora de calcular a nota media en cada un
dos trimestres son as seguintes:

• 70 % para as probas escritas sobre os contidos da materia
• 10 % para os traballos ou exames de lectura
• 20 % desglosado nun 10% para a actitude e o traballo na aula e nun 10%

para a libreta.

1 O alumnado que non realice as tarefas encomendadas para a casa ou que incorra
nalgún  tipo  de  comportamento  contrario  ás  normas  de  convivencia,  terá  un
negativo. A acumulación de 10 negativos durante o trimestre suporá o suspenso
directo  da  materia  nese  trimestre.  Será  o  profesorado  quen  decida  se  puider
recuperar eses negativos con positivos, realizando algún traballo opcional, sempre
que  o  alumnado  amose  interese  por  mellorar  o  seu  comportamento  e  o  seu
rendemento na aula.

En atención aos criterios de cualificación, primeiramente, partirase do desenvolvemento
da programación para comprobar as orientacións metodolóxicas que cómpre asumir ou
modificar. É, neste momento, cando se debe diagnosticar:

• A capacidade expresiva, tanto oral como escrita.
• Os recursos particulares do alumnado no proceso de aprendizaxe.

Reaxustado  ou,  simplemente,  iniciado  o  método  escollido  en  primeira  instancia,  a
avaliación da materia irase levando a cabo co transcorrer do curso e deberá atender:



• Ao manexo e/ou ao perfeccionamento que o alumnado vaia adquirindo do código
lingüístico en xeral e da lingua literaria en particular.

• Ás probas obxectivas que se realicen ao remate das unidades didácticas.
• Á actividade diaria de clase (particularmente reflectida no caderno -por escrito- e

nas intervencións orais do alumnado durante o desenvolvemento desta área ).
• Aos traballos, voluntarios ou non, de carácter informativo ou de investigación, que

se acorden en determinados períodos do curso escolar.
• Á lectura das obras seleccionadas na programación anual.
• Ao  grao  de  participación  do  alumnado  nas  actividades  propostas,  fosen  estas

colectivas ou individuais.
• Ao  comportamento  cívico  do  alumnado  e  ao  respecto  deste  cara  a  todos  os

membros da comunidade educativa.

Para poder promocionar de curso ou titular (no último ano da ESO), o alumnado debe
obter previamente unha valoración xeral positiva no apartado referido ao cumprimento das
normas de convivencia no centro.  Polo demais,  a  avaliación de cada estudante pode
variar en función das súas diversas capacidades e intereses.


