
INGLÉS

AVALIACIÓN, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Ao longo do curso, ao final de cada unidade, os alumnos/as farán un control  de

coñecementos básicos da lingua co fin de comprobar que a comprensión e adquisición de

contidos é a adecuada. Estes controis farán media có exame final de coñecementos da

lingua. Polo tanto a media ao final da avaliación obterase da seguinte forma: 1º Control

15%, 2º Control 15% exame final de avaliación 70%. 

Valores asignados aos distintos instrumentos de avaliación en cada trimestre:

Tarefa
s de 
aula e 
feitas 
na 
casa *

Coñecementos da lingua
(B5)

(Vocabulary /grammar/
phonetics)

Comprensión escrita e oral / 
produción escrita
(B1,3,4)
(Reading/Writing/Listening
) 
   

Lectura 
complementaria

Produción oral 
(B2)

(Speaking)

1ª Avaliación 20% 30% 40% _ 10%

Procedementos
/Instrumentos

Proba/s específica/s Proba/s específica/s Actividades aula/probas
específicas

2ª Avaliación 20% 25% 30% 15% 10%

Procedementos
/Instrumentos

Proba/s específica/s Proba/s específica/s Proba específica Actividades aula/probas
específicas

3ª Avaliación 20% 30% 40% _ 10%

Procedementos
/Instrumentos

Proba/s específica/s Proba/s específica/s Actividades aula/probas
específicas

*Con respecto ás tarefas de aula e tarefas feitas previamente na casa os traballos de

maior complexidade e extensión – redaccións, presentacións e proxectos – terán maior

peso  na  súa  valoración.  Se  o  alumno  non  realiza  algún  destes  traballos  reducirase

considerablemente  a  puntuación  deste  apartado  en  función  do  número  deste  tipo  de

traballos encomendado.

A non realización dalgunha do resto de tarefas (exercicios de tipo gramatical, léxico,

reading,  writing  feitos  na  casa  e  na  aula,  onde  tamén  se  incluirán  exercicios  de

comprensión e expresión oral) tamén reduciría a puntuación deste apartado, aínda que en

menor medida. 



Os procedementos e instrumentos de avaliación empregados serán a observación

sistemática, intercambios orais cos alumnos, análise das producións dos alumnos e o

diario de clase.

Na 2ª e 3ª avaliación non só descontaría puntuación a non realización dos traballos,

se non que tamén o faría a mala calidade dos mesmos, sen existir progreso algún nos

coñecementos do alumno.

As cualificaciós obtidas en cada trimestre redondearanse, de ser o caso, de xeito

que o decimal asimilarase o enteiro superior se o seu valor é de 0.5 ou superior, e ó

anterior nos casos restantes. Así, a unha cualificación trimestral de 4.50, corresponderalle

5 na cualificación de avaliación, e a unha cualificación trimestral de 4.49, corresponderalle

unha cualificación na avaliación de 4.

Cualificación final

Para  obter  a  cualificación  final,  realizarase  a  seguinte  ponderación  entre  as

cualificacións obtidas en cada trimestre:

· 1ª avaliación: 20%

· 2ª avaliación: 20%

· 3ª avaliación: 60%

A última avaliación será a de máis valor por tratarse dunha avaliación continua, que

inclúe todos os contidos do curso.

Proba extraordinaria

Na convocatoria extraordinaria de setembro dado que non hai  tempo nin medios

para facer probas de produción e comprensión oral  o  baremo de cualificación será o

seguinte. Asemade, non se terán en conta as tarefas de aula e feitas na casa por non ser

o verán un periodo lectivo. 

Estándares % na nota

Estándar de comprensión escrita 25% da nota

Estándar de expresión escrita 25% da nota

Coñecemento da lingua 50% da nota



ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES

O departamento ten deseñado un plan de atención aos alumnos que teñan a materia

pendente do curso anterior para facilitarlle a recuperación dos contidos mínimos.

O profesor aportaralles actividades que se corresponderán cos contidos mínimos do

curso anterior de modo progresivo. Estas actividades serán recollidas nas datas que se

indique.  O  profesor  corixiraas  e  fará  as  indicacións  necesarias  para  subsanar  as

deficiencias observadas en cada alumno, quen poderá expresar as súas dúbidas, que lle

serán resolvidas polo profesor. En cada trimestre o alumno/a terá unha nota dacordo co

traballo de clase e co resultado obtido das actividades de reforzo proporcionadas pola

profesora. 

Haberá , aparte da convocatoria de setembro, unha proba formal e global en maio

para a recuperación de todos os contidos pendentes. Non será necesario presentarse á

esta proba de recuperación en maio sempre e cando o/a alumno/a aprobara as duas

primeiras  avaliacións  de  2º  ESO.  Tampouco  terán  que  presentarse  á  convocatoria

extraordinaria de pendentes de setembro se aprobaron toda a materia de 2º da ESO en

xuño. 

Cualificación final: 

Tarefas realizadas 10%

Traballo e actitude no curso no que se atopa 10%

Probas formais 80%


