
	

Procedementos	e	instrumentos	de	avaliación	e	criterios	de	cualificación	e	promoción	
	

1º	ESO	
INSTRUMENTOS	PARA	A	AVALIACIÓN	DE	1º	de	ESO	

	

A.	TRABALLO	DIARIO	

É	o	seguimento	individual	de	cada	alumno	ó	longo	das	horas	lectivas	de	cada	avaliación,	polo	que	se	terá	

en	 conta	 o	 traballo	 diario	 (realización	 de	 actividades	 orais	 e	 escritas	 na	 aula	 ou	 na	 casa,	 participación	

activa	 no	 Club	 de	 Lectura	 ou	 o	 EDLG,	 presentación	 do	 arquivador	 ou	 caderno	 segundo	 as	 indicacións	

establecidas	 polo	 profesor…).	 Parece	 obrigado	 sinalar	 que	 esta	 observación	 está	 suxeita	 a	 diversas	

continxencias	 (alta	 “ratio”	 de	 alumnos	 por	 aula	 para	 falaren	 ou	 seren	 “observados”,	 maior	 ou	menor	

participación,	 grao	 de	 espontaneidade...),	 polo	 que	 a	 equidade	 e	 precisión	 deste	 instrumento	 de	

avaliación	poden	ser	moi	desiguais.	A	valoración	deste	apartado,	en	cada	avaliación,	acadará	un	máximo	

do	10	%	da	nota	da	avaliación	trimestral.	

	

B.	PROBAS	DE	LECTURA	DE	LIBROS	

Ó	longo	de	cada	trimestre	os	alumnos	deberán	demostrar	a	lectura	dun	libro	proposto	pola	profesora	ou	

profesor,	 segundo	 o	 método	 que	 considere	 máis	 conveniente	 (lista	 aberta,	 lista	 pechada,	 lectura	

obrigada…).	Da	 lectura	deste	 libro	deberán	dar	 conta	nunha	proba	específica	 (oral	ou	escrita,	 segundo	o	

criterio	 do	 profesor).	 A	 nota	 obtida	 nesta	 proba	 será	 o	 10	%	 da	 nota	 de	 avaliación	 do	 trimestre	

correspondente.	

	

En	 caso	 de	 o	 profesor	 ou	 a	 profesora	 optar	 por	 realizar	 de	 modo	 oral	 as	 probas	 de	 lectura	 obrigada	

poderá,	con	esa	mesma	proba,	avaliar	a	capacidade	do	alumno	no	que	respecta	ós	contidos	do	bloque	de	

Expresión	oral:	 oír	 e	 falar,	ó	que	 lle	 corresponde	un	10	%	 da	nota	 total	do	 trimestre.	De	non	 se	 facer	 as	

probas	 dos	 libros	 obrigados	 de	 maneira	 oral	 seguirase	 o	 punto	 D,	 que	 serve	 para	 a	 comprobación	 das	

destrezas	deste	primeiro	bloque.	



C.	PROBAS	ESCRITAS	

Diferéncianse	dúas	categorías	de	probas	escritas:	as	habituais	e	mais	unha	con	carácter	extraordinario	ou	

excepcional.	

C.1.	Exames	trimestrais	(ordinarios)	

Os	exames	serán	probas	xerais	que	todos	os	alumnos	dunha	aula	deberán	realizar	na	mesma	data	(salvo	

casos	excepcionais	xustificados).	Neles	 farase	unha	comprobación	dos	estándares	ESTABLECIDOS	PARA	O	

TRIMESTRE	 escolléndose,	 a	 criterio	 do	profesor,	 aqueles	 que	 sexan	máis	 significativos	 para	 comprobar	 a	

consecución	da	adquisición	de	capacidades	básicas.	En	cada	avaliación	deberá	realizarse	como	mínimo	un	

exame,	sen	prexuízo	de	que	os	profesores	poidan	establecer	dous	ou	máis	exames	para	a	avaliación	dun	

trimestre.	

A	valoración	destes	exames	suporá	o	70	%	da	nota	total	da	avaliación	de	cada	trimestre.		

C.2.	Exame	final	

Unicamente	 o	 alumnado	 que	 non	 acade	 os	 5	 puntos	 ó	 se	 calcular	 a	 media	 ponderada	 das	 notas	 dos	

trimestres	terán	que	realizar	un	exame	final	para	superar	a	materia	correspondente	ó	curso.	

Este	exame	será	deseñado	para	comprobar	a	consecución	das	capacidades	básicas	e	realizarase	no	mes	

de	xuño,	en	data	por	determinar.	Neste	caso	a	nota	obtida	nesta	proba	escrita	será	a	nota	final	do	curso.	

C.3.	Exame	extraordinario	

Aquel	 alumnado	 que	 en	 xuño	 non	 acade	 os	 5	 puntos	 deberá	 presentarse	 ó	 exame	 extraordinario	 de	

setembro.	

	

D.	PROBAS	ORAIS	

A	proba	de	competencia	oral	poderá	realizarse,	á	parte	das	notas	de	aula	 tomadas	sobre	o	bloque	1,	a	

través	da	comprobación	de	lectura	de	libros	obrigados,	nos	casos	en	que	os	profesores	decidan	realizala	de	

forma	oral	 ou	mediante	 a	 realización	de	 exposicións	 orais,	 en	 presenza	dos	 seus	 compañeiros,	 sobre	un	

contido	ou	un	aspecto	da	programación	oficial,	segundo	o	criterio	do	profesor	ou	profesora.	

En	calquera	dos	casos,	a	exposición	oral	permitirá	á	profesora	ou	profesor	avaliar	o	desenvolvemento	das	

capacidades	da	alumna	ou	alumno	no	que	respecta	ós	contidos	do	Bloque	1	(Falar	e	escoitar).	Na	avaliación	

da	exposición	ou	proba	oral	entrarán	a	se	considerar	tanto	os	aspectos	teóricos	da	presentación	como	os	

lingüísticos	 orais,	 (adecuación	 ó	 nivel,	 vocabulario,	 claridade	 expositiva,	 fonética,	 corrección	 gramatical,	

etc.)	como	a	claridade	expositiva	e	a	capacidade	de	controlar	as	propias	emocións	durante	a	exposición.	É	

así	 que	 se	 avaliarán	 estándares	 de	 aprendizaxe	 (e	 os	 contidos	 correspondentes)	 como	 os	 referidos	 á	

capacidade	 de	 uso	 e	 planificación	 do	 discurso	 oral,	 os	 referidos	 ó	 discurso	 oral	 espontáneo,	 á	



argumentación	e	os	da	revisión	do	proceso	de	elaboración	así	como	os	referidos	á	procura	e	contraste	de	

información,	planificación	e	presentación	de	discursos	orais.	Este	instrumento	de	avaliación	valerá	o	10	%	

da	nota	da	avaliación	trimestral.	

	

PROCEDEMENTOS	DE	AVALIACIÓN	

Aínda	 que	 a	 avaliación	 dos	 alumnos	 debe	 considerarse	 como	 o	 resultado	 final	 do	 proceso	 de	 ensino-

aprendizaxe	ou	como	mínimo	como	o	resultado	de	cada	ano	académico,	os	alumnos	serán	avaliados	en	tres	

períodos	ou	etapas.	Estes	tres	diferentes	momentos	correspóndense	coas	tres	avaliacións	tradicionais:	a	1ª	

avaliación,	 na	 semana	 do	 16	 ó	 20	 de	 decembro;	 a	 2ª	 avaliación,	 na	 semana	 do	 21	 ó	 23	 de	marzo	 e	 3ª	

avaliación,	nas	semanas	do	23	e	do	26	a	27	de	xuño.	

AVALIACIÓNS	TRIMESTRAIS	

Como	indica	o	texto	do	decreto	de	29	de	xuño	de	2015,	en	cada	avaliación	os	profesores	deben	outorgar	

a	cada	alumno	unha	nota	(numérica	e	conceptual	no	presente	modelo)	para	definir	o	grao	de	consecución	

do	proceso	de	aprendizaxe	de	cada	un	dos	membros	do	alumnado.	Seguindo	este	método,	a	nota	de	cada	

avaliación	procederá	dos	resultados	obtidos	pola	alumna	ou	alumno	a	través	dos	diversos	instrumentos	de	

avaliación	definidos	arriba	no	apartado	correspondente	desta	programación.	

A	 nota	 numérica	 será	 o	 resultado	 obtido	 da	 suma	 dos	 diversos	 procedementos	 de	 avaliación	 arriba	

indicados.	 O	 procedemento	 de	 traballo	 diario	 ten	 un	 valor	 do	 10	%	 da	 nota	 da	 avaliación.	 Os	 exames	

escritos	trimestrais	representan	o	70	%	do	total	da	nota	do	trimestre.	O	libro	de	lectura	obrigada	en	cada	

avaliación	valerá	outro	10	%	e	a	nota	obtida	na	comprobación	de	competencia	oral	suporá	o	10	%	restante.	

	

AVALIACIÓN	FINAL	

A	 nota	 final	 do	 curso	 será	 unha	 media	 ponderada	 do	 resultado	 das	 tres	 avaliacións	 aplicada	 coas	

seguintes	porcentaxes:	

1.ª	avaliación	.........................	30	%	

2.ª	avaliación	.........................	35	%	

3.ª	avaliación	.........................	35	%	

	

Os	alumnos	que	obtiveren	5	ou	máis	puntos	como	resultado	da	aplicación	desta	media	ponderada	sobre	

as	 cualificacións	 trimestrais	 estarán	 aprobados	 e	 non	 terán	 que	 realizar	 ningunha	 proba	 escrita	 máis	

(exame	final).		

Se	a	nota	dunha	ou	máis	avaliacións	trimestrais	é	 inferior	a	3	non	se	realizará	a	media	final	aínda	que	a	

media	der	5	ou	máis	puntos.	Neste	caso	a	alumna	ou	alumno	deberá	facer	o	exame	final;	pero	se	só	ten	



unha	 das	avaliacións	 suspensa,	o	profesor	poderá	darlle	 a	posibilidade	de	 recuperar	esa	parte,	 amais	de	

poder	 presentarse	 ó	 exame	 final,	 no	 que	 se	 inclúe	 toda	 a	 materia.	 A	 nota	 final	 deste	 control	 será	 a	

cualificación	final	do	curso.		

AVALIACIÓN	EXTRAORDINARIA	

A	avaliación	extraordinaria	 levarase	a	cabo	en	data	e	hora	sinaladas	pola	Dirección	do	centro	mediante	

unha	 proba	 escrita	 na	 que	 se	 avaliará	 a	 totalidade	 do	 curso	 e	 da	 que	 se	 obterá	 a	 cualificación	

correspondente.	

No	caso	de	1º	de	ESO,	esta	proba	estará	formada	por	8	cuestións:	

1. Léxico.	Definición	de	palabras	e/ou	frases	feitas.	 	 	 1,50	puntos	

2. Gramática.	Exercicios	sobre	verbos.	 	 	 	 	 2,00	puntos	

3. Gramática.	Exercicios	sobre	pronomes.	 	 	 	 1,00	punto	

4. Gramática.	Exercicios	sobre	outras	categorías	gramaticais.	 	 1,50	puntos	

5. Acentuación,	a	sílaba	ou	morfoloxía.	 	 	 	 	 1,00	puntos	

6. Léxico	e	semántica.	 	 	 	 	 	 	 1,50	puntos	

7. Comprensión	e	elaboración	dun	texto	a	partir	da	lectura	inicial.	 0,75	puntos	

8. Literatura.	Análise	simple	dun	texto	literario.	 	 	 	 0,75	puntos	 	

	 	 	 	 		TOTAL		 	 	 	 10				PUNTOS	 	

			

			Mecanismos	para	recuperar	unha	proba	non	superada	

As	 diferentes	 probas	 dunha	 avaliación	 recuperaranse	 de	 acordo	 co	 establecido	 no	 apartado	 da	

AVALIACiÓN	FINAL.	

Mecanismos	para	recuperar	unha	avaliación	non	superada	

Para	 a	 recuperación	de	avaliacións	non	 superadas	 seguirase	o	establecido	no	apartado	da	AVALIACIÓN	

FINAL.	

De	como	se	calcula	a	cualificación	final	da	materia	na	avaliación	ordinaria	

Segundo	os	criterios	xa	expostos	neste	mesmo	apartado.	

Alumnado	que	deberá	realizar	a	avaliación	final	

Todos	aqueles	que	non	acaden	a	media	de	5	tras	a	realización	da	media	das	cualificacións	das	avaliacións	

1ª,	2ª	e	3ª	suxeitas	á	ponderación	que	figura	ó	comezo	deste	apartado.			

Tipo	de	proba	final	

A	proba	final	será	un	exame	escrito	na	que	se	avaliará	da	totalidade	dos	contidosdo	curso.	



Dos	estándares	que	se	van	avaliar	

Na	proba	estarán	suxeitos	a	avaliación	todos	os	estándares	da	materia	impartidos.	

De	como	se	calcula	a	cualificación	final	

Ben	 coa	media	 ponderada	 das	 cualificacións	 das	 tres	 avaliacións	 (30	%,	35	%	e	35	%,	 respectivamente),	

unha	vez	 feita	a	recuperación	dunha	avaliación	suspensa,	cando	é	o	caso;	ou	coa	nota	da	proba	final,	no	

caso	de	que	dita	media	non	acade	o	5.				

Sobre	os	redondeos	

As	cualificación	deberán	expresarse	en	números	naturais	enteiros,	tal	como	indica	a	lei.	Para	que	isto	sexa	

posible	cumprirá	en	moitas	ocasións	recorrer	a	redondeos.		

Por	acordo	dos	membros	deste	departamento,	os	 redondeos	efectuaranse	nas	avaliacións	 ordinarias	 a	

partir	dos	tres	cuartos	de	punto	(0,75)	á	nota	enteira	inmediatamente	superior.	Así,	por	poñer	un	exemplo,	

unha	nota	media	de	5,55	deberá	redondearse	a	5,	mentres	que	unha	cualificación	de	5,75	ou	superior	(ata	

5,99)	redondearase	a	6.	

No	caso	das	avaliacións	final	de	xuño	e	extraordinaria	de	setembro,	o	redondeo	expresarase	na	escala	de	

1	 a	 10	 a	 partir	 da	 cualificación	 «equidistante»	 (metade	de	punto	ou	0,5),	 ata	 a	 nota	 enteira	 inmediante	

superior.	Por	exemplo,	se	a	nota	obtida	é	de	3,45,	o	redondeo	será	a	3,	mentres	que	se	a	cualificación	é	de	

3,50	(ou	superior,	ata	3,99),	redondearase	a	4.	

Cómpre	 aclarar	 que	 os	 redondeos	 só	 se	 aplicarán	 para	 achar	 a	 cualificación	 dunha	 avaliación	 (nunca	

dunha	 proba	 parcial),	 para	 o	 exame	 final	 de	 xuño	 (avaliación	 ordinaria)	 e	 para	 o	 exame	 de	 setembro	

(avaliación	extraordinaria).					

				CRITERIOS	DE	CORRECCIÓN	ESCRITA	

Os	seguintes	criterios	son	aplicables	a	todas	as	probas,	exercicios,	traballos	e	demais	actividades	escritas	

que	os	alumnos	realicen	ó	longo	do	curso.	

En	 todas	as	probas,	exames	e	 traballos	 terase	en	 conta	a	presentación	 (lexibilidade	da	 letra,	 espazado,	

limpeza,	 utilización	 de	 marxes…),	 acentuación,	 ortografía,	 puntuación,	 corrección	 gramátical	 (tanto	

oracional	 como	 textual):	desviacións	da	norma,	 construción	oracional,	 concordancias,	 coherencia	 textual,	

adecuación,	 cohesión…)	 e	 o	 léxico	 (desviacións	 da	 norma,	 abuso	 de	 palabras	 comodín…)	 e,	 en	 xeral,	

calquera	elemento	que	vaia	 contra	as	normas	que	 rexen	a	 correcta	expresión	escrita.	Visto	o	anterior,	ó	

alumno	 ou	 alumna	 que	 cometa	 calquera	 das	 faltas	 anteriores,	 restaráselle	 da	 puntuación	 da	 proba	 ou	

escrito	 ata	 un	 máximo	 dun	 20	%	 da	 cualificación	 total.	 Será	 a	 discreción	 do	 profesor/a	 valorar	 a	

ponderación	 da	 gravidade	 das	 devanditas	 faltas	 (considerando	 que	 non	 procede	 unha	 nova	 resta	 se	 se	

repite	exactamente	a	falta,	pero	si	se	aplicará	o	desconto	se	a	falta	non	é	exactamente	a	mesma).	



ALGÚNS	EXEMPLOS	DE	DESCONTOS	POR	FALTAS	NAS	PROBAS	E	EXERCICIOS	ESCRITOS	

FALTA	LEVE	 FALTA	GRAVE	 FALTA	MOI	GRAVE	

• Acentuación	non	diacrítica.	
• Incorrecto	uso	de	signos	de	

puntuación	(falta,	exceso,	
inadecuación…).	

• Incorrecto	uso	de	
maiúsculas	e	minúsculas.	

• Emprego	de	formas	
dialectais	alleas	ó	estándar	
vixente	(*mañán).	

• …	

• Inapropiado	emprego	ou	
ausencia	de	tiles	diacríticos.	

• Emprego	de	grafías	alleas	ó	
galego	(y).	

• Incorrecto	uso	de	B	ou	V.	
• incorrecta	ausencia	ou	

presenza	de	H.	
• Desviacións	da	norma	de	

uso	frecuente	como	
(castelanismos,	
hiperenxebrismos,	
vulgarismos…).	

• Asignación	de	xénero	
incorrecto	a	un	substantivo	

• Uso	inapropiado	das	formas	
do	pronome	átono	(te/che;	
o,	a/lle…).	

• Incorrecta	formación	de	
femininos	e	plurais.	

• …	

• Emprego	de	tempos	
compostos.	

• Incorreccións	na	
conxugación	verbal	

• Incorrecta	colocación	dos	
pronomes	átonos.	

• Ausencia	de	artigo	cos	
posesivos.	

• Construcións	agramaticais,	
non	corcondancia	e	outros	
erros	moi	graves	de	tipo	
sintáctico.	

• Emprego	de	expresións	
claramente	inapropiadas.	

• …	

0,05	puntos	 0,10	puntos	 0,20	puntos	

		

OUTRAS	ACLARACIÓNS	DE	INTERESE	

• Se	un	alumno/a	non	se	presenta	a	un	exame,	oral	ou	escrito,	sen	achegar	unha	xustificación	en	

debido	 prazo	 e	 forma,	 e	 esta	 actitude	 é	 manifestamente	 reiterativa,	 o	 profesor/a	 valorará	 a	

pertinencia	de	realizarlle	unha	proba	individual	nunha	data	que	será	fixada	por	este	último.	Se	a	

inasistencia	 ó	 control	 está	 suficientemente	 xustificada,	 o/a	 alumno/a	 terá	 dereito	 a	 realizar	 a	

proba	e	debe	consensuar	e	concretar	co(a)	profesor(a)	da	materia	a	hora	e	data	da	realización	do	

control.	

• Como	na	materia	de	LGeL	é	obrigatorio	usar	o	galego,	 tanto	na	expresión	oral	como	na	escrita,	

non	 se	 considerará	 válido	 o	 emprego	 doutra	 lingua,	 polo	 que	 calquera	 proba,	 exercicio,	

actividade,	 etc.	 na	 que	 non	 se	 empregue	 o	 galego	 será	 cualificada	 cun	 0	 (cero);	 se	 esta	

continxencia	 ocorre	 nunha	 ou	 máis	 cuestións	 concretas	 dun	 exame	 e	 non	 na	 súa	 totalidade,	

aplicaráselle(s)	 esta	 cualificación	 á(s)	 cuestión(s)	 que	 non	 estea(n)	 escrita(s)	 en	 galego,	 non	 á	

totalidade	do	control.	

• A	identificación	incompleta	(nome	e	apelidos,	grupo)	en	parte	das	probas	escritas	será	motivo	de	

desconto	dun	máximo	de	0,50	puntos	na	nota	da	proba.	

• Se	 un	 alumno	 é	 sorprendido	 usando	métodos	 fraudulentos	 en	 calquera	 das	 probas	 propostas,	

polo	medio	 que	 fose	 (oral,	 visual,	 acústico,	 novas	 tecnoloxías,	 etc.),	 tanto	 para	 o	 seu	 proveito	

como	pasando	 información	a	outro,	 será	́ cualificado	 con	0	nesa	proba.	Se	 isto	 tivese	 lugar	nun	



exame	 final,	 irá	 directamente	 á	 proba	 extraordinaria	 de	 setembro;	 e,	 se	 é	 nese	 último	 exame,	

suspenderá	automaticamente	a	materia.		

• No	caso	de	clara	apreciación	por	parte	do	profesor	ou	profesora	da	práctica	fraudulenta	en	forma	

de	 plaxio,	 anularase	 a	 cuestión	 plaxiada	 ou	 a	 totalidade	 da	 proba,	 se	 é	 o	 caso.	 O	 mesmo	

procedemento	 é	 de	 aplicación	 cando	 se	 comprobe	 a	 substitución	 por	 parte	 do	 alumnado	 das	

follas	do	control	por	outras	traída	coas	respostas	resoltas	(«cambiazo»)	coa	finalidade	de	enganar	

o	profesor	ou	a	profesora	da	materia.		

• Ademais	de	ser	reprobado	e	sancionado	o	emprego	de	dispositivos	electrónicos	para	copiar	nun	

exame,	tamén	se	terá	en	conta	que	está	totalmente	prohibido	o	uso	da	cámara	para	facer	copia	

dos	exames.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Procedementos	e	instrumentos	de	avaliación	e	criterios	de	cualificación	e	promoción	
	

2º	ESO	
INSTRUMENTOS	PARA	A	AVALIACIÓN	DE	2º	de	ESO	

	

A.	TRABALLO	DIARIO	

É	o	seguimento	individual	de	cada	alumno	ó	longo	das	horas	lectivas	de	cada	avaliación,	polo	que	se	terá	

en	 conta	 o	 traballo	 diario	 (realización	 de	 actividades	 orais	 e	 escritas	 na	 aula	 ou	 na	 casa,	 participación	

activa	 no	 Club	 de	 Lectura	 ou	 o	 EDLG,	 presentación	 do	 arquivador	 ou	 caderno	 segundo	 as	 indicacións	

establecidas	 polo	 profesor…).	 Parece	 obrigado	 sinalar	 que	 esta	 observación	 está	 suxeita	 a	 diversas	

continxencias	 (alta	 “ratio”	 de	 alumnos	 por	 aula	 para	 falaren	 ou	 seren	 “observados”,	 maior	 ou	menor	

participación,	 grao	 de	 espontaneidade...),	 polo	 que	 a	 equidade	 e	 precisión	 deste	 instrumento	 de	

avaliación	poden	ser	moi	desiguais.	A	valoración	deste	apartado,	en	cada	avaliación,	acadará	un	máximo	

do	10	%	da	nota	da	avaliación	trimestral.	

	

	

B.	PROBAS	DE	LECTURA	DE	LIBROS	

Ó	longo	de	cada	trimestre	os	alumnos	deberán	demostrar	a	lectura	dun	libro	proposto	pola	profesora	ou	

profesor,	 segundo	 o	 método	 que	 considere	 máis	 conveniente	 (lista	 aberta,	 lista	 pechada,	 lectura	

obrigada…).	Da	 lectura	deste	 libro	deberán	dar	 conta	nunha	proba	específica	 (oral	ou	escrita,	 segundo	o	

criterio	 do	 profesor).	 A	 nota	 obtida	 nesta	 proba	 será	 o	 10	%	 da	 nota	 de	 avaliación	 do	 trimestre	

correspondente.	

En	 caso	 de	 o	 profesor	 ou	 a	 profesora	 optar	 por	 realizar	 de	 modo	 oral	 as	 probas	 de	 lectura	 obrigada	

poderá,	con	esa	mesma	proba,	avaliar	a	capacidade	do	alumno	no	que	respecta	ós	contidos	do	bloque	de	

Expresión	oral:	 oír	 e	 falar,	ó	que	 lle	 corresponde	un	10	%	 da	nota	 total	do	 trimestre.	De	non	 se	 facer	 as	

probas	 dos	 libros	 obrigados	 de	 maneira	 oral	 seguirase	 o	 punto	 D,	 que	 serve	 para	 a	 comprobación	 das	

destrezas	deste	primeiro	bloque.	

	



C.	PROBAS	ESCRITAS	

Diferéncianse	dúas	categorías	de	probas	escritas:	as	habituais	e	mais	unha	con	carácter	extraordinario	ou	

excepcional.	

C.1.	Exames	trimestrais	(ordinarios)	

Os	exames	serán	probas	xerais	que	todos	os	alumnos	dunha	aula	deberán	realizar	na	mesma	data	(salvo	

casos	excepcionais	xustificados).	Neles	 farase	unha	comprobación	dos	estándares	ESTABLECIDOS	PARA	O	

TRIMESTRE	 escolléndose,	 a	 criterio	 do	profesor,	 aqueles	 que	 sexan	máis	 significativos	 para	 comprobar	 a	

consecución	da	adquisición	de	capacidades	básicas.	En	cada	avaliación	deberá	realizarse	como	mínimo	un	

exame,	sen	prexuízo	de	que	os	profesores	poidan	establecer	dous	ou	máis	exames	para	a	avaliación	dun	

trimestre.	

A	valoración	destes	exames	suporá	o	70	%	da	nota	total	da	avaliación	de	cada	trimestre.		

C.2.	Exame	final	

Unicamente	 o	 alumnado	 que	 non	 acade	 os	 5	 puntos	 ó	 se	 calcular	 a	 media	 ponderada	 das	 notas	 dos	

trimestres	terán	que	realizar	un	exame	final	para	superar	a	materia	correspondente	ó	curso.	

Este	exame	será	deseñado	para	comprobar	a	consecución	das	capacidades	básicas	e	realizarase	no	mes	

de	xuño,	en	data	por	determinar.	Neste	caso	a	nota	obtida	nesta	proba	escrita	será	a	nota	final	do	curso.	

	

	

C.3.	Exame	extraordinario	

Aquel	 alumnado	 que	 en	 xuño	 non	 acade	 os	 5	 puntos	 deberá	 presentarse	 ó	 exame	 extraordinario	 de	

setembro.	

	

D.	PROBAS	ORAIS	

A	proba	de	competencia	oral	poderá	realizarse,	á	parte	das	notas	de	aula	 tomadas	sobre	o	bloque	1,	a	

través	da	comprobación	de	lectura	de	libros	obrigados,	nos	casos	en	que	os	profesores	decidan	realizala	de	

forma	oral	 ou	mediante	 a	 realización	de	 exposicións	 orais,	 en	 presenza	dos	 seus	 compañeiros,	 sobre	un	

contido	ou	un	aspecto	da	programación	oficial,	segundo	o	criterio	do	profesor	ou	profesora.	

En	calquera	dos	casos,	a	exposición	oral	permitirá	á	profesora	ou	profesor	avaliar	o	desenvolvemento	das	

capacidades	da	alumna	ou	alumno	no	que	respecta	ós	contidos	do	Bloque	1	(Falar	e	escoitar).	Na	avaliación	

da	exposición	ou	proba	oral	entrarán	a	se	considerar	tanto	os	aspectos	teóricos	da	presentación	como	os	

lingüísticos	 orais,	 (adecuación	 ó	 nivel,	 vocabulario,	 claridade	 expositiva,	 fonética,	 corrección	 gramatical,	

etc.)	como	a	claridade	expositiva	e	a	capacidade	de	controlar	as	propias	emocións	durante	a	exposición.	É	



así	 que	 se	 avaliarán	 estándares	 de	 aprendizaxe	 (e	 os	 contidos	 correspondentes)	 como	 os	 referidos	 á	

capacidade	 de	 uso	 e	 planificación	 do	 discurso	 oral,	 os	 referidos	 ó	 discurso	 oral	 espontáneo,	 á	

argumentación	e	os	da	revisión	do	proceso	de	elaboración	así	como	os	referidos	á	procura	e	contraste	de	

información,	planificación	e	presentación	de	discursos	orais.	Este	instrumento	de	avaliación	valerá	o	10	%	

da	nota	da	avaliación	trimestral.	

	

PROCEDEMENTOS	DE	AVALIACIÓN	

Aínda	 que	 a	 avaliación	 dos	 alumnos	 debe	 considerarse	 como	 o	 resultado	 final	 do	 proceso	 de	 ensino-

aprendizaxe	ou	como	mínimo	como	o	resultado	de	cada	ano	académico,	os	alumnos	serán	avaliados	en	tres	

períodos	ou	etapas.	Estes	tres	diferentes	momentos	correspóndense	coas	tres	avaliacións	tradicionais:	a	1ª	

avaliación,	 na	 semana	 do	 16	 ó	 20	 de	 decembro;	 a	 2ª	 avaliación,	 na	 semana	 do	 21	 ó	 23	 de	marzo	 e	 3ª	

avaliación,	nas	semanas	do	23	e	do	26	a	27	de	xuño.	

AVALIACIÓNS	TRIMESTRAIS	

Como	indica	o	texto	do	decreto	de	29	de	xuño	de	2015,	en	cada	avaliación	os	profesores	deben	outorgar	

a	cada	alumno	unha	nota	(numérica	e	conceptual	no	presente	modelo)	para	definir	o	grao	de	consecución	

do	proceso	de	aprendizaxe	de	cada	un	dos	membros	do	alumnado.	Seguindo	este	método,	a	nota	de	cada	

avaliación	procederá	dos	resultados	obtidos	pola	alumna	ou	alumno	a	través	dos	diversos	instrumentos	de	

avaliación	definidos	arriba	no	apartado	correspondente	desta	programación.	

A	 nota	 numérica	 será	 o	 resultado	 obtido	 da	 suma	 dos	 diversos	 procedementos	 de	 avaliación	 arriba	

indicados.	 O	 procedemento	 de	 traballo	 diario	 ten	 un	 valor	 do	 10	%	 da	 nota	 da	 avaliación.	 Os	 exames	

escritos	trimestrais	representan	o	70	%	do	total	da	nota	do	trimestre.	O	libro	de	lectura	obrigada	en	cada	

avaliación	valerá	outro	10	%	e	a	nota	obtida	na	comprobación	de	competencia	oral	suporá	o	10	%	restante.	

	

AVALIACIÓN	FINAL	

A	 nota	 final	 do	 curso	 será	 unha	 media	 ponderada	 do	 resultado	 das	 tres	 avaliacións	 aplicada	 coas	

seguintes	porcentaxes:	

1.ª	avaliación	.........................	30	%	

2.ª	avaliación	.........................	35	%	

3.ª	avaliación	.........................	35	%	

	

Os	alumnos	que	obtiveren	5	ou	máis	puntos	como	resultado	da	aplicación	desta	media	ponderada	sobre	

as	 cualificacións	 trimestrais	 estarán	 aprobados	 e	 non	 terán	 que	 realizar	 ningunha	 proba	 escrita	 máis	

(exame	final).		



Se	a	nota	dunha	ou	máis	avaliacións	trimestrais	é	 inferior	a	3	non	se	realizará	a	media	final	aínda	que	a	

media	der	5	ou	máis	puntos.	Neste	caso	a	alumna	ou	alumno	deberá	facer	o	exame	final;	pero	se	só	ten	

unha	 das	avaliacións	 suspensa,	o	profesor	poderá	darlle	 a	posibilidade	de	 recuperar	esa	parte,	 amais	de	

poder	 presentarse	 ó	 exame	 final,	 no	 que	 se	 inclúe	 toda	 a	 materia.	 A	 nota	 final	 deste	 control	 será	 a	

cualificación	final	do	curso.		

	

AVALIACIÓN	EXTRAORDINARIA	

A	avaliación	extraordinaria	(setembro)	levarase	a	cabo	en	data	e	hora	sinaladas	pola	Dirección	do	centro	

mediante	unha	proba	escrita	na	que	 se	avaliará	a	 totalidade	do	 curso	e	da	que	 se	obterá	a	 cualificación	

correspondente.	

No	caso	de	2º	de	ESO,	esta	proba	estará	formada	por	8	cuestións:	

1. Léxico.	Definición	de	palabras	e/ou	frases	feitas.	 	 	 2,00	puntos	

2. Morfoloxía.	Exercicios	sobre	verbos.	 	 	 	 	 2,00	puntos	

3. Morfoloxía.	Exercicio	sobre	pronomes	persoais.	 	 	 1,25	puntos	

4. Morfoloxía.	O	substantivo.	 	 	 	 	 	 0,75	puntos	

5. Morfoloxía.	Substantivo	e	adxectivo.	 	 	 	 	 0,75	puntos	

6. A	oración.	Funcións	sintácticas.	 	 	 	 	 1,00	puntos	

7. As	sílabas,	combinacións	vocálicas.	 	 	 	 	 1,50	puntos	

8. Literatura.	Conceptos	elementais.	 	 	 	 	 0,75	puntos	 	

	 	 	 	 		TOTAL		 	 	 	 10				PUNTOS	 	

			

		Mecanismos	para	recuperar	unha	proba	non	superada	

As	 diferentes	 probas	 dunha	 avaliación	 recuperaranse	 de	 acordo	 co	 establecido	 no	 apartado	 da	

AVALIACiÓN	FINAL.	

Mecanismos	para	recuperar	unha	avaliación	non	superada	

Para	 a	 recuperación	de	avaliacións	non	 superadas	 seguirase	o	establecido	no	apartado	da	AVALIACIÓN	

FINAL.	

De	como	se	calcula	a	cualificación	final	da	materia	na	avaliación	ordinaria	

Segundo	os	criterios	xa	expostos	neste	mesmo	apartado.	

Alumnado	que	deberá	realizar	a	avaliación	final	

Todos	aqueles	que	non	acaden	a	media	de	5	tras	a	realización	da	media	das	cualificacións	das	avaliacións	

1ª,	2ª	e	3ª	suxeitas	á	ponderación	que	figura	ó	comezo	deste	apartado.			



Tipo	de	proba	final	

A	proba	final	será	un	exame	escrito	na	que	se	avaliará	da	totalidade	dos	contidosdo	curso.	

Dos	estándares	que	se	van	avaliar	

Na	proba	estarán	suxeitos	a	avaliación	todos	os	estándares	da	materia	impartidos.	

De	como	se	calcula	a	cualificación	final	

Ben	 coa	media	 ponderada	 das	 cualificacións	 das	 tres	 avaliacións	 (30	%,	35	%	e	35	%,	 respectivamente),	

unha	vez	 feita	a	recuperación	dunha	avaliación	suspensa,	cando	é	o	caso;	ou	coa	nota	da	proba	final,	no	

caso	de	que	dita	media	non	acade	o	5.				

	

Sobre	os	redondeos	

As	cualificación	deberán	expresarse	en	números	naturais	enteiros,	tal	como	indica	a	lei.	Para	que	isto	sexa	

posible	cumprirá	en	moitas	ocasións	recorrer	a	redondeos.		

Por	acordo	dos	membros	deste	departamento,	os	 redondeos	efectuaranse	nas	avaliacións	 ordinarias	 a	

partir	dos	tres	cuartos	de	punto	(0,75)	á	nota	enteira	inmediatamente	superior.	Así,	por	poñer	un	exemplo,	

unha	nota	media	de	5,55	deberá	redondearse	a	5,	mentres	que	unha	cualificación	de	5,75	ou	superior	(ata	

5,99)	redondearase	a	6.	

No	caso	das	avaliacións	final	de	xuño	e	extraordinaria	de	setembro,	o	redondeo	expresarase	na	escala	de	

1	 a	 10	 a	 partir	 da	 cualificación	 «equidistante»	 (metade	de	punto	ou	0,5),	 ata	 a	 nota	 enteira	 inmediante	

superior.	Por	exemplo,	se	a	nota	obtida	é	de	3,45,	o	redondeo	será	a	3,	mentres	que	se	a	cualificación	é	de	

3,50	(ou	superior,	ata	3,99),	redondearase	a	4.	

Cómpre	 aclarar	 que	 os	 redondeos	 só	 se	 aplicarán	 para	 achar	 a	 cualificación	 dunha	 avaliación	 (nunca	

dunha	 proba	 parcial),	 para	 o	 exame	 final	 de	 xuño	 (avaliación	 ordinaria)	 e	 para	 o	 exame	 de	 setembro	

(avaliación	extraordinaria).					

					

					

CRITERIOS	DE	CORRECCIÓN	ESCRITA	

Os	seguintes	criterios	son	aplicables	a	todas	as	probas,	exercicios,	traballos	e	demais	actividades	escritas	

que	os	alumnos	realicen	ó	longo	do	curso.	

En	 todas	as	probas,	exames	e	 traballos	 terase	en	 conta	a	presentación	 (lexibilidade	da	 letra,	 espazado,	

limpeza,	 utilización	 de	 marxes…),	 acentuación,	 ortografía,	 puntuación,	 corrección	 gramátical	 (tanto	

oracional	 como	 textual):	desviacións	da	norma,	 construción	oracional,	 concordancias,	 coherencia	 textual,	



adecuación,	 cohesión…)	 e	 o	 léxico	 (desviacións	 da	 norma,	 abuso	 de	 palabras	 comodín…)	 e,	 en	 xeral,	

calquera	elemento	que	vaia	 contra	as	normas	que	 rexen	a	 correcta	expresión	escrita.	Visto	o	anterior,	ó	

alumno	 ou	 alumna	 que	 cometa	 calquera	 das	 faltas	 anteriores,	 restaráselle	 da	 puntuación	 da	 proba	 ou	

escrito	 ata	 un	 máximo	 dun	 20	%	 da	 cualificación	 total.	 Será	 a	 discreción	 do	 profesor/a	 valorar	 a	

ponderación	 da	 gravidade	 das	 devanditas	 faltas	 (considerando	 que	 non	 procede	 unha	 nova	 resta	 se	 se	

repite	exactamente	a	falta,	pero	si	se	aplicará	o	desconto	se	a	falta	non	é	exactamente	a	mesma).	

	

ALGÚNS	EXEMPLOS	DE	DESCONTOS	POR	FALTAS	NAS	PROBAS	E	EXERCICIOS	ESCRITOS	

FALTA	LEVE	 FALTA	GRAVE	 FALTA	MOI	GRAVE	

• Acentuación	non	diacrítica.	
• Incorrecto	uso	de	signos	de	

puntuación	(falta,	exceso,	
inadecuación…).	

• Incorrecto	uso	de	
maiúsculas	e	minúsculas.	

• Emprego	de	formas	
dialectais	alleas	ó	estándar	
vixente	(*mañán).	

• …	

• Inapropiado	emprego	ou	
ausencia	de	tiles	diacríticos.	

• Emprego	de	grafías	alleas	ó	
galego	(y).	

• Incorrecto	uso	de	B	ou	V.	
• incorrecta	ausencia	ou	

presenza	de	H.	
• Desviacións	da	norma	de	

uso	frecuente	como	
(castelanismos,	
hiperenxebrismos,	
vulgarismos…).	

• Asignación	de	xénero	
incorrecto	a	un	substantivo	

• Uso	inapropiado	das	formas	
do	pronome	átono	(te/che;	
o,	a/lle…).	

• Incorrecta	formación	de	
femininos	e	plurais.	

• …	

• Emprego	de	tempos	
compostos.	

• Incorreccións	na	
conxugación	verbal	

• Incorrecta	colocación	dos	
pronomes	átonos.	

• Ausencia	de	artigo	cos	
posesivos.	

• Construcións	agramaticais,	
non	corcondancia	e	outros	
erros	moi	graves	de	tipo	
sintáctico.	

• Emprego	de	expresións	
claramente	inapropiadas.	

• …	

0,05	puntos	 0,10	puntos	 0,20	puntos	

		

OUTRAS	ACLARACIÓNS	DE	INTERESE	

• Se	un	alumno/a	non	se	presenta	a	un	exame,	oral	ou	escrito,	sen	achegar	unha	xustificación	en	

debido	 prazo	 e	 forma,	 e	 esta	 actitude	 é	 manifestamente	 reiterativa,	 o	 profesor/a	 valorará	 a	

pertinencia	de	realizarlle	unha	proba	individual	nunha	data	que	será	fixada	por	este	último.	Se	a	

inasistencia	 ó	 control	 está	 suficientemente	 xustificada,	 o/a	 alumno/a	 terá	 dereito	 a	 realizar	 a	

proba	e	debe	consensuar	e	concretar	co(a)	profesor(a)	da	materia	a	hora	e	data	da	realización	do	

control.	

• Como	na	materia	de	LGeL	é	obrigatorio	usar	o	galego,	 tanto	na	expresión	oral	como	na	escrita,	

non	 se	 considerará	 válido	 o	 emprego	 doutra	 lingua,	 polo	 que	 calquera	 proba,	 exercicio,	

actividade,	 etc.	 na	 que	 non	 se	 empregue	 o	 galego	 será	 cualificada	 cun	 0	 (cero);	 se	 esta	



continxencia	 ocorre	 nunha	 ou	 máis	 cuestións	 concretas	 dun	 exame	 e	 non	 na	 súa	 totalidade,	

aplicaráselle(s)	 esta	 cualificación	 á(s)	 cuestión(s)	 que	 non	 estea(n)	 escrita(s)	 en	 galego,	 non	 á	

totalidade	do	control.	

• A	identificación	incompleta	(nome	e	apelidos,	grupo)	en	parte	das	probas	escritas	será	motivo	de	

desconto	dun	máximo	de	0,50	puntos	na	nota	da	proba.	

• Se	 un	 alumno	 é	 sorprendido	 usando	métodos	 fraudulentos	 en	 calquera	 das	 probas	 propostas,	

polo	medio	 que	 fose	 (oral,	 visual,	 acústico,	 novas	 tecnoloxías,	 etc.),	 tanto	 para	 o	 seu	 proveito	

como	pasando	 información	a	outro,	 será	́ cualificado	 con	0	nesa	proba.	Se	 isto	 tivese	 lugar	nun	

exame	 final,	 irá	 directamente	 á	 proba	 extraordinaria	 de	 setembro;	 e,	 se	 é	 nese	 último	 exame,	

suspenderá	automaticamente	a	materia.		

• No	caso	de	clara	apreciación	por	parte	do	profesor	ou	profesora	da	práctica	fraudulenta	en	forma	

de	 plaxio,	 anularase	 a	 cuestión	 plaxiada	 ou	 a	 totalidade	 da	 proba,	 se	 é	 o	 caso.	 O	 mesmo	

procedemento	 é	 de	 aplicación	 cando	 se	 comprobe	 a	 substitución	 por	 parte	 do	 alumnado	 das	

follas	do	control	por	outras	traída	coas	respostas	resoltas	(«cambiazo»)	coa	finalidade	de	enganar	

o	profesor	ou	a	profesora	da	materia.		

• Ademais	de	ser	reprobado	e	sancionado	o	emprego	de	dispositivos	electrónicos	para	copiar	nun	

exame,	tamén	se	terá	en	conta	que	está	totalmente	prohibido	o	uso	da	cámara	para	facer	copia	

dos	exames.	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Procedementos	e	instrumentos	de	avaliación	e	criterios	de	cualificación	e	promoción	
	

3º	ESO	
INSTRUMENTOS	PARA	A	AVALIACIÓN	DE	3º	de	ESO	

	

A.	TRABALLO	DIARIO	

É	o	seguimento	individual	de	cada	alumno	ó	longo	das	horas	lectivas	de	cada	avaliación,	polo	que	se	terá	

en	 conta	 o	 traballo	 diario	 (realización	 de	 actividades	 orais	 e	 escritas	 na	 aula	 ou	 na	 casa,	 participación	

activa	 no	 Club	 de	 Lectura	 ou	 o	 EDLG,	 presentación	 do	 arquivador	 ou	 caderno	 segundo	 as	 indicacións	

establecidas	 polo	 profesor…).	 Parece	 obrigado	 sinalar	 que	 esta	 observación	 está	 suxeita	 a	 diversas	

continxencias	 (alta	 “ratio”	 de	 alumnos	 por	 aula	 para	 falaren	 ou	 seren	 “observados”,	 maior	 ou	menor	

participación,	 grao	 de	 espontaneidade...),	 polo	 que	 a	 equidade	 e	 precisión	 deste	 instrumento	 de	

avaliación	poden	ser	moi	desiguais.	A	valoración	deste	apartado,	en	cada	avaliación,	acadará	un	máximo	

do	10	%	da	nota	da	avaliación	trimestral.	

	

B.	PROBAS	DE	LECTURA	DE	LIBROS	

Ó	longo	de	cada	trimestre	os	alumnos	deberán	demostrar	a	lectura	dun	libro	proposto	pola	profesora	ou	

profesor,	 segundo	 o	 método	 que	 considere	 máis	 conveniente	 (lista	 aberta,	 lista	 pechada,	 lectura	

obrigada…).	Da	 lectura	deste	 libro	deberán	dar	 conta	nunha	proba	específica	 (oral	ou	escrita,	 segundo	o	

criterio	 do	 profesor).	 A	 nota	 obtida	 nesta	 proba	 será	 o	 10	%	 da	 nota	 de	 avaliación	 do	 trimestre	

correspondente.	

En	 caso	 de	 o	 profesor	 ou	 a	 profesora	 optar	 por	 realizar	 de	 modo	 oral	 as	 probas	 de	 lectura	 obrigada	

poderá,	con	esa	mesma	proba,	avaliar	a	capacidade	do	alumno	no	que	respecta	ós	contidos	do	bloque	de	

Expresión	oral:	 oír	 e	 falar,	ó	que	 lle	 corresponde	un	10	%	 da	nota	 total	do	 trimestre.	De	non	 se	 facer	 as	

probas	 dos	 libros	 obrigados	 de	 maneira	 oral	 seguirase	 o	 punto	 D,	 que	 serve	 para	 a	 comprobación	 das	

destrezas	deste	primeiro	bloque.	

	

	



C.	PROBAS	ESCRITAS	

Diferéncianse	dúas	categorías	de	probas	escritas:	as	habituais	e	mais	unha	con	carácter	extraordinario	ou	

excepcional.	

C.1.	Exames	trimestrais	(ordinarios)	

Os	exames	serán	probas	xerais	que	todos	os	alumnos	dunha	aula	deberán	realizar	na	mesma	data	(salvo	

casos	excepcionais	xustificados).	Neles	 farase	unha	comprobación	dos	estándares	ESTABLECIDOS	PARA	O	

TRIMESTRE	 escolléndose,	 a	 criterio	 do	profesor,	 aqueles	 que	 sexan	máis	 significativos	 para	 comprobar	 a	

consecución	da	adquisición	de	capacidades	básicas.	En	cada	avaliación	deberá	realizarse	como	mínimo	un	

exame,	sen	prexuízo	de	que	os	profesores	poidan	establecer	dous	ou	máis	exames	para	a	avaliación	dun	

trimestre.	

A	valoración	destes	exames	suporá	o	70	%	da	nota	total	da	avaliación	de	cada	trimestre.		

C.2.	Exame	final	

Unicamente	 o	 alumnado	 que	 non	 acade	 os	 5	 puntos	 ó	 se	 calcular	 a	 media	 ponderada	 das	 notas	 dos	

trimestres	terán	que	realizar	un	exame	final	para	superar	a	materia	correspondente	ó	curso.	

Este	exame	será	deseñado	para	comprobar	a	consecución	das	capacidades	básicas	e	realizarase	no	mes	

de	xuño,	en	data	por	determinar.	Neste	caso	a	nota	obtida	nesta	proba	escrita	será	a	nota	final	do	curso.	

C.3.	Exame	extraordinario	

Aquel	 alumnado	 que	 en	 xuño	 non	 acade	 os	 5	 puntos	 deberá	 presentarse	 ó	 exame	 extraordinario	 de	

setembro.	

	

D.	PROBAS	ORAIS	

A	proba	de	competencia	oral	poderá	realizarse,	á	parte	das	notas	de	aula	 tomadas	sobre	o	bloque	1,	a	

través	da	comprobación	de	lectura	de	libros	obrigados,	nos	casos	en	que	os	profesores	decidan	realizala	de	

forma	oral	 ou	mediante	 a	 realización	de	 exposicións	 orais,	 en	 presenza	dos	 seus	 compañeiros,	 sobre	un	

contido	ou	un	aspecto	da	programación	oficial,	segundo	o	criterio	do	profesor	ou	profesora.	

En	calquera	dos	casos,	a	exposición	oral	permitirá	á	profesora	ou	profesor	avaliar	o	desenvolvemento	das	

capacidades	da	alumna	ou	alumno	no	que	respecta	ós	contidos	do	Bloque	1	(Falar	e	escoitar).	Na	avaliación	

da	exposición	ou	proba	oral	entrarán	a	se	considerar	tanto	os	aspectos	teóricos	da	presentación	como	os	

lingüísticos	 orais,	 (adecuación	 ó	 nivel,	 vocabulario,	 claridade	 expositiva,	 fonética,	 corrección	 gramatical,	

etc.)	como	a	claridade	expositiva	e	a	capacidade	de	controlar	as	propias	emocións	durante	a	exposición.	É	

así	 que	 se	 avaliarán	 estándares	 de	 aprendizaxe	 (e	 os	 contidos	 correspondentes)	 como	 os	 referidos	 á	

capacidade	 de	 uso	 e	 planificación	 do	 discurso	 oral,	 os	 referidos	 ó	 discurso	 oral	 espontáneo,	 á	



argumentación	e	os	da	revisión	do	proceso	de	elaboración	así	como	os	referidos	á	procura	e	contraste	de	

información,	planificación	e	presentación	de	discursos	orais.	Este	instrumento	de	avaliación	valerá	o	10	%	

da	nota	da	avaliación	trimestral.	

PROCEDEMENTOS	DE	AVALIACIÓN	

Aínda	 que	 a	 avaliación	 dos	 alumnos	 debe	 considerarse	 como	 o	 resultado	 final	 do	 proceso	 de	 ensino-

aprendizaxe	ou	como	mínimo	como	o	resultado	de	cada	ano	académico,	os	alumnos	serán	avaliados	en	tres	

períodos	ou	etapas.	Estes	tres	diferentes	momentos	correspóndense	coas	tres	avaliacións	tradicionais:	a	1ª	

avaliación,	 na	 semana	 do	 16	 ó	 20	 de	 decembro;	 a	 2ª	 avaliación,	 na	 semana	 do	 21	 ó	 23	 de	marzo	 e	 3ª	

avaliación,	nas	semanas	do	23	e	do	26	a	27	de	xuño.	

	

AVALIACIÓNS	TRIMESTRAIS	

Como	indica	o	texto	do	decreto	de	29	de	xuño	de	2015,	en	cada	avaliación	os	profesores	deben	outorgar	

a	cada	alumno	unha	nota	(numérica	e	conceptual	no	presente	modelo)	para	definir	o	grao	de	consecución	

do	proceso	de	aprendizaxe	de	cada	un	dos	membros	do	alumnado.	Seguindo	este	método,	a	nota	de	cada	

avaliación	procederá	dos	resultados	obtidos	pola	alumna	ou	alumno	a	través	dos	diversos	instrumentos	de	

avaliación	definidos	arriba	no	apartado	correspondente	desta	programación.	

A	 nota	 numérica	 será	 o	 resultado	 obtido	 da	 suma	 dos	 diversos	 procedementos	 de	 avaliación	 arriba	

indicados.	 O	 procedemento	 de	 traballo	 diario	 ten	 un	 valor	 do	 10	%	 da	 nota	 da	 avaliación.	 Os	 exames	

escritos	trimestrais	representan	o	70	%	do	total	da	nota	do	trimestre.	O	libro	de	lectura	obrigada	en	cada	

avaliación	valerá	outro	10	%	e	a	nota	obtida	na	comprobación	de	competencia	oral	suporá	o	10	%	restante.	

	

AVALIACIÓN	FINAL	

A	 nota	 final	 do	 curso	 será	 unha	 media	 ponderada	 do	 resultado	 das	 tres	 avaliacións	 aplicada	 coas	

seguintes	porcentaxes:	

1.ª	avaliación	.........................	30	%	

2.ª	avaliación	.........................	35	%	

3.ª	avaliación	.........................	35	%	

	

Os	alumnos	que	obtiveren	5	ou	máis	puntos	como	resultado	da	aplicación	desta	media	ponderada	sobre	

as	 cualificacións	 trimestrais	 estarán	 aprobados	 e	 non	 terán	 que	 realizar	 ningunha	 proba	 escrita	 máis	

(exame	final).		

Se	a	nota	dunha	ou	máis	avaliacións	trimestrais	é	 inferior	a	3	non	se	realizará	a	media	final	aínda	que	a	

media	der	5	ou	máis	puntos.	Neste	caso	a	alumna	ou	alumno	deberá	facer	o	exame	final;	pero	se	só	ten	



unha	 das	avaliacións	 suspensa,	o	profesor	poderá	darlle	 a	posibilidade	de	 recuperar	esa	parte,	 amais	de	

poder	 presentarse	 ó	 exame	 final,	 no	 que	 se	 inclúe	 toda	 a	 materia.	 A	 nota	 final	 deste	 control	 será	 a	

cualificación	final	do	curso.		

AVALIACIÓN	EXTRAORDINARIA	

A	avaliación	extraordinaria	 levarase	a	cabo	en	data	e	hora	sinaladas	pola	Dirección	do	centro	mediante	

unha	 proba	 escrita	 na	 que	 se	 avaliará	 a	 totalidade	 do	 curso	 e	 da	 que	 se	 obterá	 a	 cualificación	

correspondente.	

No	caso	de	3º	de	ESO,	esta	proba	estará	formada	por	10	cuestións:	

1. Exercicio	de	comprensión	sobre	aspectos	dun	texto.	 	 	 1,50	puntos	
2. Ortografía.	 	 	 	 	 	 	 	 1,50	punto	
3. Flexión	de	substantivo	e	adxectivo.	 	 	 	 	 1,00	punto	
4. Morfoloxía	da	palabra.	Constituíntes.		 	 	 	 0,50	puntos	
5. Estruturas	comparativas.	 	 	 	 	 	 0,50	puntos	
6. Substitución	pronominal	de	funcións	primarias	na	oración.	 	 1,00	punto	
7. Conxugación	de	formas	verbais.	 	 	 	 	 1,00	punto	
8. Conceptos	básicos	de	sociolingüística.		 	 	 	 1,00	punto	
9. Sobre	un	texto	literario,	identificación	de	xénero,	métrica…).	 	 1,00	punto	

10. Literatura.	Pregunta	sobre	un	autor	do	Rexurdimento.	 	 1,00	punto		 	
	 	 	 	 		 	 	TOTAL	 	 	 10				PUNTOS	 	

	Mecanismos	para	recuperar	unha	proba	non	superada	

As	 diferentes	 probas	 dunha	 avaliación	 recuperaranse	 de	 acordo	 co	 establecido	 no	 apartado	 da	

AVALIACiÓN	FINAL.	

Mecanismos	para	recuperar	unha	avaliación	non	superada	

Para	 a	 recuperación	de	avaliacións	non	 superadas	 seguirase	o	establecido	no	apartado	da	AVALIACIÓN	

FINAL.	

De	como	se	calcula	a	cualificación	final	da	materia	na	avaliación	ordinaria	

Segundo	os	criterios	xa	expostos	neste	mesmo	apartado.	

Alumnado	que	deberá	realizar	a	avaliación	final	

Todos	aqueles	que	non	acaden	a	media	de	5	tras	a	realización	da	media	das	cualificacións	das	avaliacións	

1ª,	2ª	e	3ª	suxeitas	á	ponderación	que	figura	ó	comezo	deste	apartado.			

Tipo	de	proba	final	

A	proba	final	será	un	exame	escrito	na	que	se	avaliará	da	totalidade	dos	contidosdo	curso.	

Dos	estándares	que	se	van	avaliar	

Na	proba	estarán	suxeitos	a	avaliación	todos	os	estándares	da	materia	impartidos.	



De	como	se	calcula	a	cualificación	final	

Ben	 coa	media	 ponderada	 das	 cualificacións	 das	 tres	 avaliacións	 (30	%,	35	%	e	35	%,	 respectivamente),	

unha	vez	 feita	a	recuperación	dunha	avaliación	suspensa,	cando	é	o	caso;	ou	coa	nota	da	proba	final,	no	

caso	de	que	dita	media	non	acade	o	5.				

Sobre	os	redondeos	

As	cualificación	deberán	expresarse	en	números	naturais	enteiros,	tal	como	indica	a	lei.	Para	que	isto	sexa	

posible	cumprirá	en	moitas	ocasións	recorrer	a	redondeos.		

Por	acordo	dos	membros	deste	departamento,	os	 redondeos	efectuaranse	nas	avaliacións	 ordinarias	 a	

partir	dos	tres	cuartos	de	punto	(0,75)	á	nota	enteira	inmediatamente	superior.	Así,	por	poñer	un	exemplo,	

unha	nota	media	de	5,55	deberá	redondearse	a	5,	mentres	que	unha	cualificación	de	5,75	ou	superior	(ata	

5,99)	redondearase	a	6.	

No	caso	das	avaliacións	final	de	xuño	e	extraordinaria	de	setembro,	o	redondeo	expresarase	na	escala	de	

1	 a	 10	 a	 partir	 da	 cualificación	 «equidistante»	 (metade	de	punto	ou	0,5),	 ata	 a	 nota	 enteira	 inmediante	

superior.	Por	exemplo,	se	a	nota	obtida	é	de	3,45,	o	redondeo	será	a	3,	mentres	que	se	a	cualificación	é	de	

3,50	(ou	superior,	ata	3,99),	redondearase	a	4.	

Cómpre	 aclarar	 que	 os	 redondeos	 só	 se	 aplicarán	 para	 achar	 a	 cualificación	 dunha	 avaliación	 (nunca	

dunha	 proba	 parcial),	 para	 o	 exame	 final	 de	 xuño	 (avaliación	 ordinaria)	 e	 para	 o	 exame	 de	 setembro	

(avaliación	extraordinaria).			

			

CRITERIOS	DE	CORRECCIÓN	ESCRITA	

Os	seguintes	criterios	son	aplicables	a	todas	as	probas,	exercicios,	traballos	e	demais	actividades	escritas	

que	os	alumnos	realicen	ó	longo	do	curso.	

En	 todas	as	probas,	exames	e	 traballos	 terase	en	 conta	a	presentación	 (lexibilidade	da	 letra,	 espazado,	

limpeza,	 utilización	 de	 marxes…),	 acentuación,	 ortografía,	 puntuación,	 corrección	 gramátical	 (tanto	

oracional	 como	 textual):	desviacións	da	norma,	 construción	oracional,	 concordancias,	 coherencia	 textual,	

adecuación,	 cohesión…)	 e	 o	 léxico	 (desviacións	 da	 norma,	 abuso	 de	 palabras	 comodín…)	 e,	 en	 xeral,	

calquera	elemento	que	vaia	 contra	as	normas	que	 rexen	a	 correcta	expresión	escrita.	Visto	o	anterior,	ó	

alumno	 ou	 alumna	 que	 cometa	 calquera	 das	 faltas	 anteriores,	 restaráselle	 da	 puntuación	 da	 proba	 ou	

escrito	 ata	 un	 máximo	 dun	 20	%	 da	 cualificación	 total.	 Será	 a	 discreción	 do	 profesor/a	 valorar	 a	

ponderación	 da	 gravidade	 das	 devanditas	 faltas	 (considerando	 que	 non	 procede	 unha	 nova	 resta	 se	 se	

repite	exactamente	a	falta,	pero	si	se	aplicará	o	desconto	se	a	falta	non	é	exactamente	a	mesma).	

	
	



ALGÚNS	EXEMPLOS	DE	DESCONTOS	POR	FALTAS	NAS	PROBAS	E	EXERCICIOS	ESCRITOS	
FALTA	LEVE	 FALTA	GRAVE	 FALTA	MOI	GRAVE	

• Acentuación	non	diacrítica.	
• Incorrecto	uso	de	signos	de	

puntuación	(falta,	exceso,	
inadecuación…).	

• Incorrecto	uso	de	
maiúsculas	e	minúsculas.	

• Emprego	de	formas	
dialectais	alleas	ó	estándar	
vixente	(*mañán).	

• …	

• Inapropiado	emprego	ou	
ausencia	de	tiles	diacríticos.	

• Emprego	de	grafías	alleas	ó	
galego	(y).	

• Incorrecto	uso	de	B	ou	V.	
• incorrecta	ausencia	ou	

presenza	de	H.	
• Desviacións	da	norma	de	

uso	frecuente	como	
(castelanismos,	
hiperenxebrismos,	
vulgarismos…).	

• Asignación	de	xénero	
incorrecto	a	un	substantivo	

• Uso	inapropiado	das	formas	
do	pronome	átono	(te/che;	
o,	a/lle…).	

• Incorrecta	formación	de	
femininos	e	plurais.	

• …	

• Emprego	de	tempos	
compostos.	

• Incorreccións	na	
conxugación	verbal	

• Incorrecta	colocación	dos	
pronomes	átonos.	

• Ausencia	de	artigo	cos	
posesivos.	

• Construcións	agramaticais,	
non	corcondancia	e	outros	
erros	moi	graves	de	tipo	
sintáctico.	

• Emprego	de	expresións	
claramente	inapropiadas.	

• …	

0,05	puntos	 0,10	puntos	 0,20	puntos	

		

OUTRAS	ACLARACIÓNS	DE	INTERESE	

• Se	un	alumno/a	non	se	presenta	a	un	exame,	oral	ou	escrito,	sen	achegar	unha	xustificación	en	

debido	 prazo	 e	 forma,	 e	 esta	 actitude	 é	 manifestamente	 reiterativa,	 o	 profesor/a	 valorará	 a	

pertinencia	de	realizarlle	unha	proba	individual	nunha	data	que	será	fixada	por	este	último.	Se	a	

inasistencia	 ó	 control	 está	 suficientemente	 xustificada,	 o/a	 alumno/a	 terá	 dereito	 a	 realizar	 a	

proba	e	debe	consensuar	e	concretar	co(a)	profesor(a)	da	materia	a	hora	e	data	da	realización	do	

control.	

• Como	na	materia	de	LGeL	é	obrigatorio	usar	o	galego,	 tanto	na	expresión	oral	como	na	escrita,	

non	 se	 considerará	 válido	 o	 emprego	 doutra	 lingua,	 polo	 que	 calquera	 proba,	 exercicio,	

actividade,	 etc.	 na	 que	 non	 se	 empregue	 o	 galego	 será	 cualificada	 cun	 0	 (cero);	 se	 esta	

continxencia	 ocorre	 nunha	 ou	 máis	 cuestións	 concretas	 dun	 exame	 e	 non	 na	 súa	 totalidade,	

aplicaráselle(s)	 esta	 cualificación	 á(s)	 cuestión(s)	 que	 non	 estea(n)	 escrita(s)	 en	 galego,	 non	 á	

totalidade	do	control.	

• A	identificación	incompleta	(nome	e	apelidos,	grupo)	en	parte	das	probas	escritas	será	motivo	de	

desconto	dun	máximo	de	0,50	puntos	na	nota	da	proba.	

• Se	 un	 alumno	 é	 sorprendido	 usando	métodos	 fraudulentos	 en	 calquera	 das	 probas	 propostas,	

polo	medio	 que	 fose	 (oral,	 visual,	 acústico,	 novas	 tecnoloxías,	 etc.),	 tanto	 para	 o	 seu	 proveito	

como	pasando	 información	a	outro,	 será	́ cualificado	 con	0	nesa	proba.	Se	 isto	 tivese	 lugar	nun	

exame	 final,	 irá	 directamente	 á	 proba	 extraordinaria	 de	 setembro;	 e,	 se	 é	 nese	 último	 exame,	



suspenderá	automaticamente	a	materia.		

• No	caso	de	clara	apreciación	por	parte	do	profesor	ou	profesora	da	práctica	fraudulenta	en	forma	

de	 plaxio,	 anularase	 a	 cuestión	 plaxiada	 ou	 a	 totalidade	 da	 proba,	 se	 é	 o	 caso.	 O	 mesmo	

procedemento	 é	 de	 aplicación	 cando	 se	 comprobe	 a	 substitución	 por	 parte	 do	 alumnado	 das	

follas	do	control	por	outras	traída	coas	respostas	resoltas	(«cambiazo»)	coa	finalidade	de	enganar	

o	profesor	ou	a	profesora	da	materia.		

• Ademais	de	ser	reprobado	e	sancionado	o	emprego	de	dispositivos	electrónicos	para	copiar	nun	

exame,	tamén	se	terá	en	conta	que	está	totalmente	prohibido	o	uso	da	cámara	para	facer	copia	

dos	exames.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Procedementos	e	instrumentos	de	avaliación	e	criterios	de	cualificación	e	promoción	
	

4º	ESO	
INSTRUMENTOS	PARA	A	AVALIACIÓN	DE	4º	de	ESO	

	

A.	TRABALLO	DIARIO	

É	o	seguimento	individual	de	cada	alumno	ó	longo	das	horas	lectivas	de	cada	avaliación,	polo	que	se	terá	

en	 conta	 o	 traballo	 diario	 (realización	 de	 actividades	 orais	 e	 escritas	 na	 aula	 ou	 na	 casa,	 participación	

activa	 no	 Club	 de	 Lectura	 ou	 o	 EDLG,	 presentación	 do	 arquivador	 ou	 caderno	 segundo	 as	 indicacións	

establecidas	 polo	 profesor…).	 Parece	 obrigado	 sinalar	 que	 esta	 observación	 está	 suxeita	 a	 diversas	

continxencias	 (alta	 “ratio”	 de	 alumnos	 por	 aula	 para	 falaren	 ou	 seren	 “observados”,	 maior	 ou	menor	

participación,	 grao	 de	 espontaneidade...),	 polo	 que	 a	 equidade	 e	 precisión	 deste	 instrumento	 de	

avaliación	poden	ser	moi	desiguais.	A	valoración	deste	apartado,	en	cada	avaliación,	acadará	un	máximo	

do	10	%	da	nota	da	avaliación	trimestral.	

	

B.	PROBAS	DE	LECTURA	DE	LIBROS	

Ó	longo	de	cada	trimestre	os	alumnos	deberán	demostrar	a	lectura	dun	libro	proposto	pola	profesora	ou	

profesor,	 segundo	 o	 método	 que	 considere	 máis	 conveniente	 (lista	 aberta,	 lista	 pechada,	 lectura	

obrigada…).	Da	 lectura	deste	 libro	deberán	dar	 conta	nunha	proba	específica	 (oral	ou	escrita,	 segundo	o	

criterio	 do	 profesor).	 A	 nota	 obtida	 nesta	 proba	 será	 o	 10	%	 da	 nota	 de	 avaliación	 do	 trimestre	

correspondente.	

En	 caso	 de	 o	 profesor	 ou	 a	 profesora	 optar	 por	 realizar	 de	 modo	 oral	 as	 probas	 de	 lectura	 obrigada	

poderá,	con	esa	mesma	proba,	avaliar	a	capacidade	do	alumno	no	que	respecta	ós	contidos	do	bloque	de	

Expresión	oral:	 oír	 e	 falar,	ó	que	 lle	 corresponde	un	10	%	 da	nota	 total	do	 trimestre.	De	non	 se	 facer	 as	

probas	 dos	 libros	 obrigados	 de	 maneira	 oral	 seguirase	 o	 punto	 D,	 que	 serve	 para	 a	 comprobación	 das	

destrezas	deste	primeiro	bloque.	

	

	



C.	PROBAS	ESCRITAS	

Diferéncianse	dúas	categorías	de	probas	escritas:	as	habituais	e	mais	unha	con	carácter	extraordinario	ou	

excepcional.	

C.1.	Exames	trimestrais	(ordinarios)	

Os	exames	serán	probas	xerais	que	todos	os	alumnos	dunha	aula	deberán	realizar	na	mesma	data	(salvo	

casos	excepcionais	xustificados).	Neles	 farase	unha	comprobación	dos	estándares	ESTABLECIDOS	PARA	O	

TRIMESTRE	 escolléndose,	 a	 criterio	 do	profesor,	 aqueles	 que	 sexan	máis	 significativos	 para	 comprobar	 a	

consecución	da	adquisición	de	capacidades	básicas.	En	cada	avaliación	deberá	realizarse	como	mínimo	un	

exame,	sen	prexuízo	de	que	os	profesores	poidan	establecer	dous	ou	máis	exames	para	a	avaliación	dun	

trimestre.	

A	valoración	destes	exames	suporá	o	70	%	da	nota	total	da	avaliación	de	cada	trimestre.		

C.2.	Exame	final	

Unicamente	 o	 alumnado	 que	 non	 acade	 os	 5	 puntos	 ó	 se	 calcular	 a	 media	 ponderada	 das	 notas	 dos	

trimestres	terán	que	realizar	un	exame	final	para	superar	a	materia	correspondente	ó	curso.	

Este	exame	será	deseñado	para	comprobar	a	consecución	das	capacidades	básicas	e	realizarase	no	mes	

de	xuño,	en	data	por	determinar.	Neste	caso	a	nota	obtida	nesta	proba	escrita	será	a	nota	final	do	curso.	

C.3.	Exame	extraordinario	

Aquel	 alumnado	 que	 en	 xuño	 non	 acade	 os	 5	 puntos	 deberá	 presentarse	 ó	 exame	 extraordinario	 de	

setembro.	

	

D.	PROBAS	ORAIS	

A	proba	de	competencia	oral	poderá	realizarse,	á	parte	das	notas	de	aula	 tomadas	sobre	o	bloque	1,	a	

través	da	comprobación	de	lectura	de	libros	obrigados,	nos	casos	en	que	os	profesores	decidan	realizala	de	

forma	oral	 ou	mediante	 a	 realización	de	 exposicións	 orais,	 en	 presenza	dos	 seus	 compañeiros,	 sobre	un	

contido	ou	un	aspecto	da	programación	oficial,	segundo	o	criterio	do	profesor	ou	profesora.	

En	calquera	dos	casos,	a	exposición	oral	permitirá	á	profesora	ou	profesor	avaliar	o	desenvolvemento	das	

capacidades	da	alumna	ou	alumno	no	que	respecta	ós	contidos	do	Bloque	1	(Falar	e	escoitar).	Na	avaliación	

da	exposición	ou	proba	oral	entrarán	a	se	considerar	tanto	os	aspectos	teóricos	da	presentación	como	os	

lingüísticos	 orais,	 (adecuación	 ó	 nivel,	 vocabulario,	 claridade	 expositiva,	 fonética,	 corrección	 gramatical,	

etc.)	como	a	claridade	expositiva	e	a	capacidade	de	controlar	as	propias	emocións	durante	a	exposición.	É	

así	 que	 se	 avaliarán	 estándares	 de	 aprendizaxe	 (e	 os	 contidos	 correspondentes)	 como	 os	 referidos	 á	

capacidade	 de	 uso	 e	 planificación	 do	 discurso	 oral,	 os	 referidos	 ó	 discurso	 oral	 espontáneo,	 á	



argumentación	e	os	da	revisión	do	proceso	de	elaboración	así	como	os	referidos	á	procura	e	contraste	de	

información,	planificación	e	presentación	de	discursos	orais.	Este	instrumento	de	avaliación	valerá	o	10	%	

da	nota	da	avaliación	trimestral.	

	

PROCEDEMENTOS	DE	AVALIACIÓN	

Aínda	 que	 a	 avaliación	 dos	 alumnos	 debe	 considerarse	 como	 o	 resultado	 final	 do	 proceso	 de	 ensino-

aprendizaxe	ou	como	mínimo	como	o	resultado	de	cada	ano	académico,	os	alumnos	serán	avaliados	en	tres	

períodos	ou	etapas.	Estes	tres	diferentes	momentos	correspóndense	coas	tres	avaliacións	tradicionais:	a	1ª	

avaliación,	 na	 semana	 do	 16	 ó	 20	 de	 decembro;	 a	 2ª	 avaliación,	 na	 semana	 do	 21	 ó	 23	 de	marzo	 e	 3ª	

avaliación,	nas	semanas	do	23	e	do	26	a	27	de	xuño.	

AVALIACIÓNS	TRIMESTRAIS	

Como	indica	o	texto	do	decreto	de	29	de	xuño	de	2015,	en	cada	avaliación	os	profesores	deben	outorgar	

a	cada	alumno	unha	nota	(numérica	e	conceptual	no	presente	modelo)	para	definir	o	grao	de	consecución	

do	proceso	de	aprendizaxe	de	cada	un	dos	membros	do	alumnado.	Seguindo	este	método,	a	nota	de	cada	

avaliación	procederá	dos	resultados	obtidos	pola	alumna	ou	alumno	a	través	dos	diversos	instrumentos	de	

avaliación	definidos	arriba	no	apartado	correspondente	desta	programación.	

A	 nota	 numérica	 será	 o	 resultado	 obtido	 da	 suma	 dos	 diversos	 procedementos	 de	 avaliación	 arriba	

indicados.	 O	 procedemento	 de	 traballo	 diario	 ten	 un	 valor	 do	 10	%	 da	 nota	 da	 avaliación.	 Os	 exames	

escritos	trimestrais	representan	o	70	%	do	total	da	nota	do	trimestre.	O	libro	de	lectura	obrigada	en	cada	

avaliación	valerá	outro	10	%	e	a	nota	obtida	na	comprobación	de	competencia	oral	suporá	o	10	%	restante.	

	

AVALIACIÓN	FINAL	

A	 nota	 final	 do	 curso	 será	 unha	 media	 ponderada	 do	 resultado	 das	 tres	 avaliacións	 aplicada	 coas	

seguintes	porcentaxes:	

1.ª	avaliación	.........................	30	%	

2.ª	avaliación	.........................	35	%	

3.ª	avaliación	.........................	35	%	

	

Os	alumnos	que	obtiveren	5	ou	máis	puntos	como	resultado	da	aplicación	desta	media	ponderada	sobre	

as	 cualificacións	 trimestrais	 estarán	 aprobados	 e	 non	 terán	 que	 realizar	 ningunha	 proba	 escrita	 máis	

(exame	final).		

Se	a	nota	dunha	ou	máis	avaliacións	trimestrais	é	 inferior	a	3	non	se	realizará	a	media	final	aínda	que	a	

media	der	5	ou	máis	puntos.	Neste	caso	a	alumna	ou	alumno	deberá	facer	o	exame	final;	pero	se	só	ten	



unha	 das	avaliacións	 suspensa,	o	profesor	poderá	darlle	 a	posibilidade	de	 recuperar	esa	parte,	 amais	de	

poder	 presentarse	 ó	 exame	 final,	 no	 que	 se	 inclúe	 toda	 a	 materia.	 A	 nota	 final	 deste	 control	 será	 a	

cualificación	final	do	curso.		

AVALIACIÓN	EXTRAORDINARIA	

A	avaliación	extraordinaria	 levarase	a	cabo	en	data	e	hora	sinaladas	pola	Dirección	do	centro	mediante	

unha	 proba	 escrita	 na	 que	 se	 avaliará	 a	 totalidade	 do	 curso	 e	 da	 que	 se	 obterá	 a	 cualificación	

correspondente.	

No	caso	de	4º	de	ESO,	esta	proba	estará	formada	por	5	cuestións:	

1. Literatura.	 	 	 	 	 	 	 	 2,50	puntos	

2. Sintaxe.	Analise	dunha	cláusula	ou	oración	ou	indicar	a	función	

sintáctica	dos	sintagmas	indicados	 	 	 	 	 2,50	puntos	

3. Vocabulario.	Definicións	directas	ou	inversas.		 	 	 1,50	puntos	

4. Lingua	e	sociedade.	Pregunta	con	varios	enunciados	para	pór	V	/	F.	 1,50	puntos	

5. Análise	ou	creación	de	textos.		 	 	 	 	 2,00	puntos		

	 	 	 	 	 			 	 TOTAL	 	 	 10				PUNTOS	 	

		Mecanismos	para	recuperar	unha	proba	non	superada	

As	 diferentes	 probas	 dunha	 avaliación	 recuperaranse	 de	 acordo	 co	 establecido	 no	 apartado	 da	

AVALIACiÓN	FINAL.	

Mecanismos	para	recuperar	unha	avaliación	non	superada	

Para	 a	 recuperación	de	avaliacións	non	 superadas	 seguirase	o	establecido	no	apartado	da	AVALIACIÓN	

FINAL.	

De	como	se	calcula	a	cualificación	final	da	materia	na	avaliación	ordinaria	

Segundo	os	criterios	xa	expostos	neste	mesmo	apartado.	

Alumnado	que	deberá	realizar	a	avaliación	final	

Todos	aqueles	que	non	acaden	a	media	de	5	tras	a	realización	da	media	das	cualificacións	das	avaliacións	

1ª,	2ª	e	3ª	suxeitas	á	ponderación	que	figura	ó	comezo	deste	apartado.			

Tipo	de	proba	final	

A	proba	final	será	un	exame	escrito	na	que	se	avaliará	da	totalidade	dos	contidosdo	curso.	

Dos	estándares	que	se	van	avaliar	

Na	proba	estarán	suxeitos	a	avaliación	todos	os	estándares	da	materia	impartidos.	



De	como	se	calcula	a	cualificación	final	

Ben	 coa	media	 ponderada	 das	 cualificacións	 das	 tres	 avaliacións	 (30	%,	35	%	e	35	%,	 respectivamente),	

unha	vez	 feita	a	recuperación	dunha	avaliación	suspensa,	cando	é	o	caso;	ou	coa	nota	da	proba	final,	no	

caso	de	que	dita	media	non	acade	o	5.				

Sobre	os	redondeos	

As	cualificación	deberán	expresarse	en	números	naturais	enteiros,	tal	como	indica	a	lei.	Para	que	isto	sexa	

posible	cumprirá	en	moitas	ocasións	recorrer	a	redondeos.		

Por	acordo	dos	membros	deste	departamento,	os	 redondeos	efectuaranse	nas	avaliacións	 ordinarias	 a	

partir	dos	tres	cuartos	de	punto	(0,75)	á	nota	enteira	inmediatamente	superior.	Así,	por	poñer	un	exemplo,	

unha	nota	media	de	5,55	deberá	redondearse	a	5,	mentres	que	unha	cualificación	de	5,75	ou	superior	(ata	

5,99)	redondearase	a	6.	

No	caso	das	avaliacións	final	de	xuño	e	extraordinaria	de	setembro,	o	redondeo	expresarase	na	escala	de	

1	 a	 10	 a	 partir	 da	 cualificación	 «equidistante»	 (metade	de	punto	ou	0,5),	 ata	 a	 nota	 enteira	 inmediante	

superior.	Por	exemplo,	se	a	nota	obtida	é	de	3,45,	o	redondeo	será	a	3,	mentres	que	se	a	cualificación	é	de	

3,50	(ou	superior,	ata	3,99),	redondearase	a	4.	

Cómpre	 aclarar	 que	 os	 redondeos	 só	 se	 aplicarán	 para	 achar	 a	 cualificación	 dunha	 avaliación	 (nunca	

dunha	 proba	 parcial),	 para	 o	 exame	 final	 de	 xuño	 (avaliación	 ordinaria)	 e	 para	 o	 exame	 de	 setembro	

(avaliación	extraordinaria).					

	

CRITERIOS	DE	CORRECCIÓN	ESCRITA	

Os	seguintes	criterios	son	aplicables	a	todas	as	probas,	exercicios,	traballos	e	demais	actividades	escritas	

que	os	alumnos	realicen	ó	longo	do	curso.	

En	 todas	as	probas,	exames	e	 traballos	 terase	en	 conta	a	presentación	 (lexibilidade	da	 letra,	 espazado,	

limpeza,	 utilización	 de	 marxes…),	 acentuación,	 ortografía,	 puntuación,	 corrección	 gramátical	 (tanto	

oracional	 como	 textual):	desviacións	da	norma,	 construción	oracional,	 concordancias,	 coherencia	 textual,	

adecuación,	 cohesión…)	 e	 o	 léxico	 (desviacións	 da	 norma,	 abuso	 de	 palabras	 comodín…)	 e,	 en	 xeral,	

calquera	elemento	que	vaia	 contra	as	normas	que	 rexen	a	 correcta	expresión	escrita.	Visto	o	anterior,	ó	

alumno	 ou	 alumna	 que	 cometa	 calquera	 das	 faltas	 anteriores,	 restaráselle	 da	 puntuación	 da	 proba	 ou	

escrito	 ata	 un	 máximo	 dun	 20	%	 da	 cualificación	 total.	 Será	 a	 discreción	 do	 profesor/a	 valorar	 a	

ponderación	 da	 gravidade	 das	 devanditas	 faltas	 (considerando	 que	 non	 procede	 unha	 nova	 resta	 se	 se	

repite	exactamente	a	falta,	pero	si	se	aplicará	o	desconto	se	a	falta	non	é	exactamente	a	mesma).	

	



ALGÚNS	EXEMPLOS	DE	DESCONTOS	POR	FALTAS	NAS	PROBAS	E	EXERCICIOS	ESCRITOS	

FALTA	LEVE	 FALTA	GRAVE	 FALTA	MOI	GRAVE	

• Acentuación	non	diacrítica.	
• Incorrecto	uso	de	signos	de	

puntuación	(falta,	exceso,	
inadecuación…).	

• Incorrecto	uso	de	
maiúsculas	e	minúsculas.	

• Emprego	de	formas	
dialectais	alleas	ó	estándar	
vixente	(*mañán).	

• …	

• Inapropiado	emprego	ou	
ausencia	de	tiles	diacríticos.	

• Emprego	de	grafías	alleas	ó	
galego	(y).	

• Incorrecto	uso	de	B	ou	V.	
• incorrecta	ausencia	ou	

presenza	de	H.	
• Desviacións	da	norma	de	

uso	frecuente	como	
(castelanismos,	
hiperenxebrismos,	
vulgarismos…).	

• Asignación	de	xénero	
incorrecto	a	un	substantivo	

• Uso	inapropiado	das	formas	
do	pronome	átono	(te/che;	
o,	a/lle…).	

• Incorrecta	formación	de	
femininos	e	plurais.	

• …	

• Emprego	de	tempos	
compostos.	

• Incorreccións	na	
conxugación	verbal	

• Incorrecta	colocación	dos	
pronomes	átonos.	

• Ausencia	de	artigo	cos	
posesivos.	

• Construcións	agramaticais,	
non	corcondancia	e	outros	
erros	moi	graves	de	tipo	
sintáctico.	

• Emprego	de	expresións	
claramente	inapropiadas.	

• …	

0,05	puntos	 0,10	puntos	 0,20	puntos	

		

OUTRAS	ACLARACIÓNS	DE	INTERESE	

• Se	un	alumno/a	non	se	presenta	a	un	exame,	oral	ou	escrito,	sen	achegar	unha	xustificación	en	

debido	 prazo	 e	 forma,	 e	 esta	 actitude	 é	 manifestamente	 reiterativa,	 o	 profesor/a	 valorará	 a	

pertinencia	de	realizarlle	unha	proba	individual	nunha	data	que	será	fixada	por	este	último.	Se	a	

inasistencia	 ó	 control	 está	 suficientemente	 xustificada,	 o/a	 alumno/a	 terá	 dereito	 a	 realizar	 a	

proba	e	debe	consensuar	e	concretar	co(a)	profesor(a)	da	materia	a	hora	e	data	da	realización	do	

control.	

• Como	na	materia	de	LGeL	é	obrigatorio	usar	o	galego,	 tanto	na	expresión	oral	como	na	escrita,	

non	 se	 considerará	 válido	 o	 emprego	 doutra	 lingua,	 polo	 que	 calquera	 proba,	 exercicio,	

actividade,	 etc.	 na	 que	 non	 se	 empregue	 o	 galego	 será	 cualificada	 cun	 0	 (cero);	 se	 esta	

continxencia	 ocorre	 nunha	 ou	 máis	 cuestións	 concretas	 dun	 exame	 e	 non	 na	 súa	 totalidade,	

aplicaráselle(s)	 esta	 cualificación	 á(s)	 cuestión(s)	 que	 non	 estea(n)	 escrita(s)	 en	 galego,	 non	 á	

totalidade	do	control.	

• A	identificación	incompleta	(nome	e	apelidos,	grupo)	en	parte	das	probas	escritas	será	motivo	de	

desconto	dun	máximo	de	0,50	puntos	na	nota	da	proba.	

• Se	 un	 alumno	 é	 sorprendido	 usando	métodos	 fraudulentos	 en	 calquera	 das	 probas	 propostas,	

polo	medio	 que	 fose	 (oral,	 visual,	 acústico,	 novas	 tecnoloxías,	 etc.),	 tanto	 para	 o	 seu	 proveito	

como	pasando	 información	a	outro,	 será	́ cualificado	 con	0	nesa	proba.	 Se	 isto	 tivese	 lugar	nun	



exame	 final,	 irá	 directamente	 á	 proba	 extraordinaria	 de	 setembro;	 e,	 se	 é	 nese	 último	 exame,	

suspenderá	automaticamente	a	materia.		

• No	caso	de	clara	apreciación	por	parte	do	profesor	ou	profesora	da	práctica	fraudulenta	en	forma	

de	 plaxio,	 anularase	 a	 cuestión	 plaxiada	 ou	 a	 totalidade	 da	 proba,	 se	 é	 o	 caso.	 O	 mesmo	

procedemento	 é	 de	 aplicación	 cando	 se	 comprobe	 a	 substitución	 por	 parte	 do	 alumnado	 das	

follas	do	control	por	outras	traída	coas	respostas	resoltas	(«cambiazo»)	coa	finalidade	de	enganar	

o	profesor	ou	a	profesora	da	materia.		

• Ademais	de	ser	reprobado	e	sancionado	o	emprego	de	dispositivos	electrónicos	para	copiar	nun	

exame,	tamén	se	terá	en	conta	que	está	totalmente	prohibido	o	uso	da	cámara	para	facer	copia	

dos	exames.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Procedementos	e	instrumentos	de	avaliación	e	criterios	de	cualificación	e	promoción	
	

1º	BACHARELATO	
INSTRUMENTOS	PARA	A	AVALIACIÓN	DE	1º	DE	BACHARELATO	

	

A.	TRABALLO	DE	AULA	

É	o	seguimento	individual	de	cada	alumno	ó	longo	das	horas	lectivas	de	cada	avaliación,	polo	que	se	terá	

en	 conta	o	 traballo	diario	e	a	participación	activa	na	 clase	 (realización	de	actividades	orais	e	escritas	na	

aula	 ou	 na	 casa,	 entrega	 de	 tarefas	 a	 tempo,	 realización	 de	 traballos	 sobre	 libros	 de	 lectura	 voluntaria	

relacionados	 ou	 non	 co	 club	 de	 lectura…).	 Este	 apartado	 terá	 un	 valor	 máximo	 do	 10	%	 da	 nota	 da	

avaliación	trimestral.	

	

B.	PROBAS	DE	LECTURA	DE	LIBROS	

	

Ó	longo	de	cada	trimestre	os	alumnos	deberán	demostrar	a	lectura	dun	libro	proposto	pola	profesora	ou	

profesor,	 segundo	 o	 método	 que	 considere	 máis	 conveniente	 (lista	 aberta,	 lista	 pechada,	 lectura	

obrigada…).	 Poderá	 avaliarse	 a	 través	 dunha	 proba	 escrita,	 dunha	 proba	 oral	 ou	 dun	 traballo	 e	 a	 súa	

exposición.	 Por	 este	 apartado	 poderase	 obter	 ata	 o	 10	%	 da	 nota	 da	 avaliación	 do	 trimestre	

correspondente.	

	

C.	PROBAS	ESCRITAS	

	

Diferéncianse	dúas	categorías	de	probas	escritas:	as	habituais	e	mais	unha	con	carácter	extraordinario	ou	

excepcional.	

C.1.	Exames	trimestrais	(ordinarios)	

Os	exames	serán	probas	xerais	que	todos	os	alumnos	dunha	aula	deberán	realizar	na	mesma	data	(salvo	

casos	excepcionais	xustificados).	Este	tipo	de	probas	avaliará	os	contidos	teóricos	e,	moi	especialmente,	a	



súa	 aplicación	 práctica.	 Ademais,	 en	 todas	 as	 avaliacións	 poderán	 preguntarse	 contidos	 de	 ortografía	 e	

gramática	ó	se	considerar	continuos.	En	cada	avaliación	poderá	realizarse	un	só	exame,	sen	prexuízo	de	que	

os	profesores	poidan	establecer	dous	ou	máis	exames	para	a	avaliación	dun	 trimestre.	A	nota	do	exame	

suporá	o	70	%	da	cualificación	total	de	cada	avaliación.	

O	 alumnado	 debe	 acadar	 unha	 cualificación	 de	 4	 ou	 superior	 para	 poder	 realizar	 a	 media	 das	 tres	

avaliacións.	Deste	modo,	realizarase	a	media	con	notas	de	4,	6	e	5	(por	exemplo),	pero	non	así	se	se	teñen	

medias	de	3,	7	e	5.	Neste	caso	non	superará	a	materia.	Para	aprobala	o	alumnado	debe	ter	un	5	de	media	

entre	as	tres	avaliacións	e	atendendo	ós	criterios	expostos.	

	

C.2.	Exame	final	

Unicamente	 o	 alumnado	 que	 non	 acade	 os	 5	 puntos	 ó	 se	 calcular	 a	 media	 ponderada	 das	 notas	 dos	

trimestres	terán	que	realizar	un	exame	final	para	superar	a	materia	correspondente	ó	curso.	

Este	exame	será	deseñado	para	comprobar	a	consecución	das	capacidades	básicas	e	realizarase	no	mes	

de	xuño,	en	data	por	determinar.	Neste	caso	a	nota	obtida	nesta	proba	escrita	será	a	nota	final	do	curso.	

C.3.	Exame	extraordinario	

Aquel	 alumnado	 que	 en	 xuño	 non	 acade	 os	 5	 puntos	 deberá	 presentarse	 ó	 exame	 extraordinario	 de	

setembro.	 Este	 exame	 global,	 que	 se	 realizará	 nunha	 data	marcada	 pola	 xefatura	 de	 estudos	medirá	 os	

coñecementos	 teóricos	 e	 as	 súas	 aplicacións	 prácticas.	 Non	 se	 terán	 en	 conta	 os	 libros	 de	 lectura	 nin	 o	

traballo	do	curso,	senón	que	a	nota	obtida	neste	exame	representará	o	100	%	da	cualificación.	

D.	PROBAS	ORAIS	

Levarase	a	cabo	unha	por	avaliación	e	poderá	ser	a	través	dunha	exposición	ou	dunha	entrevista	persoal	

coa	profesora.	A	proba	oral,	que	poderá	ser	gravada	e	terá	un	valor	máximo	de	1	punto	sobre	10,	isto	é,	o	

10	%	da	nota	global	da	avaliación.	

	

PROCEDEMENTOS	DE	AVALIACIÓN	

Aínda	 que	 a	 avaliación	 dos	 alumnos	 debe	 considerarse	 como	 o	 resultado	 final	 do	 proceso	 de	 ensino-	

aprendizaxe	ou	como	mínimo	como	o	resultado	de	cada	ano	académico,	os	alumnos	serán	avaliados	en	tres	

períodos	ou	etapas.	Estes	tres	diferentes	momentos	correspóndense	coas	tres	avaliacións	tradicionais:	a	1ª	

avaliación,	 na	 semana	 do	 16	 ó	 20	 de	 decembro;	 a	 2ª	 avaliación,	 na	 semana	 do	 21	 ó	 23	 de	marzo	 e	 3ª	

avaliación,	nas	semanas	do	23	e	do	26	a	27	de	xuño.	

	

	



AVALIACIÓNS	TRIMESTRAIS	

Como	indica	o	texto	do	decreto	de	29	de	xuño	de	2015,	en	cada	avaliación	os	profesores	deben	outorgar	

a	cada	alumno	unha	nota	(numérica	e	conceptual	no	presente	modelo)	para	definir	o	grao	de	consecución	

do	proceso	de	aprendizaxe	de	cada	un	dos	membros	do	alumnado.	Seguindo	este	método,	a	nota	de	cada	

avaliación	procederá	dos	resultados	obtidos	pola	alumna	ou	alumno	a	través	dos	diversos	instrumentos	de	

avaliación	definidos	arriba	no	apartado	correspondente	desta	programación.	

	

O	alumnado	debe	acadar	unha	 cualificación	de	4	 ou	 superior	 en	 cada	unha	das	 avaliacións	para	poder	

realizar	a	media	das	tres.	Deste	modo,	realizarase	a	media	con	notas	de	4,	6	e	5	(por	exemplo),	pero	non	así	

se	se	teñen	medias	de	3,	7	e	5.	Neste	caso	non	superará	a	materia.	Para	aprobala	o	alumnado	debe	ter	un	5	

de	media	entre	as	tres	avaliacións	e	atendendo	ós	criterios	expostos.	

A	 nota	 numérica	 será	 o	 resultado	 obtido	 da	 suma	 dos	 diversos	 procedementos	 de	 avaliación	 arriba	

indicados.	 O	 procedemento	 de	 traballo	 diario	 ten	 un	 valor	 do	 10	%	 da	 nota	 da	 avaliación.	 Os	 exames	

escritos	trimestrais	representan	o	70	%	do	total	da	nota	do	trimestre.	O	libro	de	lectura	obrigada	en	cada	

avaliación	valerá	outro	10	%	e	a	nota	obtida	na	comprobación	de	competencia	oral	suporá	o	10	%	restante.	

	

AVALIACIÓN	FINAL	

A	nota	final	do	curso	será	a	media	aritmética	das	notas	das	tres	avaliacións.	

Os	 alumnos	 que	 obtiveren	 5	 ou	 máis	 puntos	 como	 resultado	 da	 aplicación	 da	 media	 sobre	 as	

cualificacións	trimestrais	estarán	aprobados	e	non	terán	que	realizar	ningunha	proba	escrita	máis	(exame	

final).		

Se	a	nota	dunha	ou	máis	avaliacións	trimestrais	é	inferior	a	4	non	se	realizará	a	media	final	aínda	que	a	

media	der	5	ou	máis	puntos.	Neste	caso	a	alumna	ou	alumno	deberá	facer	o	exame	final;	pero	se	só	ten	

unha	 das	avaliacións	 suspensa,	o	profesor	poderá	darlle	 a	posibilidade	de	 recuperar	esa	parte,	 amais	de	

poder	presentarse	–con	posterioridade–	ó	exame	final,	no	que	se	inclúe	toda	a	materia.	A	nota	final	deste	

control	será	a	cualificación	final	do	curso.		

Non	se	farán	recuperacións	por	avaliación	das	probas	escritas	nin	se	poderán	recuperar	as	 lecturas	e	os	

traballos	trimestrais,	agás	que	o	alumno	teña	unha	causa	xustificada	para	que	iso	suceda.	O	alumnado	que	

en	xuño,	facendo	a	media	das	tres	avaliacións	non	acade	un	5	terá	dereito	a	realizar	unha	proba	escrita	de	

toda	a	materia	que	suporá	o	100	%	do	total.	

	

	



AVALIACIÓN	EXTRAORDINARIA	

A	avaliación	extraordinaria	 levarase	a	cabo	en	data	e	hora	sinaladas	pola	Dirección	do	centro	mediante	

unha	 proba	 escrita	 na	 que	 se	 avaliará	 a	 totalidade	 do	 curso	 e	 da	 que	 se	 obterá	 a	 cualificación	

correspondente.	

	

No	caso	de	1º	de	bacharelato,	esta	proba	estará	formada	por	10	cuestións:	

1. Colocación	dos	pronomes.	 	 	 	 	 	 0,50	puntos	

2. Valores	gramaticais	do	pronome	SE.	 	 	 	 	 0,50	puntos	

3. Corrixir	erros	en	diferentes	categorías	gramaticais.		 	 	 1,00	punto	

4. Conxugación	e	análise	morfolóxica	do	verbo.			 	 	 2,00	puntos	

5. Outros	aspectos	verbais.		 	 	 	 	 	 1,00	punto	

6. Perífrases	verbais.		 	 	 	 	 	 	 1,00	punto	

7. Evolución	do	latín	ó	galego.	Palabras	cultas,	semicultas	

e	patrimoniais.	 	 	 	 	 	 	 1,00	punto	

8. Comentario	literario.			 	 	 	 	 	 1,00	punto	

9. Pregunta	tema	de	literatura.		 	 	 	 	 	 1,00	punto	

10. Sociolingüística.	 	 	 	 	 	 	 1,00	punto	

	 	 	 	 	 			 	 	 TOTAL	 	 10				PUNTOS	 	

				Mecanismos	para	recuperar	unha	proba	non	superada	

As	 diferentes	 probas	 dunha	 avaliación	 recuperaranse	 de	 acordo	 co	 establecido	 no	 apartado	 da	

AVALIACiÓN	FINAL.	

Mecanismos	para	recuperar	unha	avaliación	non	superada	

Para	 a	 recuperación	de	avaliacións	non	 superadas	 seguirase	o	establecido	no	apartado	da	AVALIACIÓN	

FINAL.	

De	como	se	calcula	a	cualificación	final	da	materia	na	avaliación	ordinaria	

Segundo	os	criterios	xa	expostos	neste	mesmo	apartado.	

Alumnado	que	deberá	realizar	a	avaliación	final	

Todos	aqueles	que	non	acaden	a	media	de	5	tras	a	realización	da	media	das	cualificacións	das	avaliacións	

1ª,	2ª	e	3ª	suxeitas	á	ponderación	que	figura	ó	comezo	deste	apartado.			

Tipo	de	proba	final	

A	proba	final	será	un	exame	escrito	na	que	se	avaliará	da	totalidade	dos	contidosdo	curso.	



Dos	estándares	que	se	van	avaliar	

Na	proba	estarán	suxeitos	a	avaliación	todos	os	estándares	da	materia	impartidos.	

De	como	se	calcula	a	cualificación	final	

Ben	 coa	media	 aristmética	 das	 cualificacións	 das	 tres	 avaliacións,	 unha	 vez	 feita	 a	 recuperación	 dunha	

avaliación	suspensa,	cando	é	o	caso;	ou	coa	nota	da	proba	final,	no	caso	de	que	dita	media	non	acade	o	5.				

Sobre	os	redondeos	

As	cualificación	deberán	expresarse	en	números	naturais	enteiros,	tal	como	indica	a	lei.	Para	que	isto	sexa	

posible	cumprirá	en	moitas	ocasións	recorrer	a	redondeos.		

Por	acordo	dos	membros	deste	departamento,	os	 redondeos	efectuaranse	nas	avaliacións	 ordinarias	 a	

partir	dos	tres	cuartos	de	punto	(0,75)	á	nota	enteira	inmediatamente	superior.	Así,	por	poñer	un	exemplo,	

unha	nota	media	de	5,55	deberá	redondearse	a	5,	mentres	que	unha	cualificación	de	5,75	ou	superior	(ata	

5,99)	redondearase	a	6.	

No	caso	das	avaliacións	final	de	xuño	e	extraordinaria	(de	setembro),	o	redondeo	expresarase	na	escala	

de	0	a	10	a	partir	da	cualificación	«equidistante»	(metade	de	punto	ou	0,5),	ata	a	nota	enteira	inmediante	

superior.	Por	exemplo,	se	a	nota	obtida	é	de	3,45,	o	redondeo	será	a	3,	mentres	que	se	a	cualificación	é	de	

3,50	(ou	superior,	ata	3,99),	redondearase	a	4.	

Cómpre	 aclarar	 que	 os	 redondeos	 só	 se	 aplicarán	 para	 achar	 a	 cualificación	 dunha	 avaliación	 (nunca	

dunha	 proba	 parcial),	 para	 o	 exame	 final	 de	 xuño	 (avaliación	 ordinaria)	 e	 para	 o	 exame	 de	 setembro	

(avaliación	extraordinaria).					

	

CRITERIOS	DE	CORRECCIÓN	ESCRITA	

Os	seguintes	criterios	son	aplicables	a	todas	as	probas,	exercicios,	traballos	e	demais	actividades	escritas	

que	os	alumnos	realicen	ó	longo	do	curso.	

En	 todas	as	probas,	exames	e	 traballos	 terase	en	 conta	a	presentación	 (lexibilidade	da	 letra,	 espazado,	

limpeza,	 utilización	 de	 marxes…),	 acentuación,	 ortografía,	 puntuación,	 corrección	 gramátical	 (tanto	

oracional	 como	 textual):	desviacións	da	norma,	 construción	oracional,	 concordancias,	 coherencia	 textual,	

adecuación,	 cohesión…)	 e	 o	 léxico	 (desviacións	 da	 norma,	 abuso	 de	 palabras	 comodín…)	 e,	 en	 xeral,	

calquera	elemento	que	vaia	 contra	as	normas	que	 rexen	a	 correcta	expresión	escrita.	Visto	o	anterior,	ó	

alumno	 ou	 alumna	 que	 cometa	 calquera	 das	 faltas	 anteriores,	 restaráselle	 da	 puntuación	 da	 proba	 ou	

escrito	 ata	 un	 máximo	 dun	 20	%	 da	 cualificación	 total.	 Será	 a	 discreción	 do	 profesor/a	 valorar	 a	

ponderación	 da	 gravidade	 das	 devanditas	 faltas	 (considerando	 que	 non	 procede	 unha	 nova	 resta	 se	 se	

repite	exactamente	a	falta,	pero	si	se	aplicará	o	desconto	se	a	falta	non	é	exactamente	a	mesma).	



A	 título	 informativo,	 diremos	 que	 estes	 descontos	 efectuados	 seguen	 aproximadamente	 as	 pautas	

marcadas	nas	ABAU.	

ALGÚNS	EXEMPLOS	DE	DESCONTOS	POR	FALTAS	NAS	PROBAS	E	EXERCICIOS	ESCRITOS	

FALTA	LEVE	 FALTA	GRAVE	 FALTA	MOI	GRAVE	

• Acentuación	non	diacrítica.	
• Incorrecto	uso	de	signos	de	

puntuación	(falta,	exceso,	
inadecuación…).	

• Incorrecto	uso	de	
maiúsculas	e	minúsculas.	

• Emprego	de	formas	
dialectais	alleas	ó	estándar	
vixente	(*mañán).	

• …	

• Inapropiado	emprego	ou	
ausencia	de	tiles	diacríticos.	

• Emprego	de	grafías	alleas	ó	
galego	(y).	

• Incorrecto	uso	de	B	ou	V.	
• incorrecta	ausencia	ou	

presenza	de	H.	
• Desviacións	da	norma	de	

uso	frecuente	como	
(castelanismos,	
hiperenxebrismos,	
vulgarismos…).	

• Asignación	de	xénero	
incorrecto	a	un	substantivo	

• Uso	inapropiado	das	formas	
do	pronome	átono	(te/che;	
o,	a/lle…).	

• Incorrecta	formación	de	
femininos	e	plurais.	

• …	

• Emprego	de	tempos	
compostos.	

• Incorreccións	na	
conxugación	verbal	

• Incorrecta	colocación	dos	
pronomes	átonos.	

• Ausencia	de	artigo	cos	
posesivos.	

• Construccións	agramaticais,	
non	corcondancia	e	outros	
erros	moi	graves	de	tipo	
sintáctico.	

• Emprego	de	expresións	
claramente	inapropiadas.	

• …	

0,05	puntos	 0,10	puntos	 0,20	puntos	

		

OUTRAS	ACLARACIÓNS	DE	INTERESE	

• Se	un	alumno/a	non	se	presenta	a	un	exame,	oral	ou	escrito,	sen	achegar	unha	xustificación	en	

debido	 prazo	 e	 forma,	 e	 esta	 actitude	 é	 manifestamente	 reiterativa,	 o	 profesor/a	 valorará	 a	

pertinencia	de	realizarlle	unha	proba	individual	nunha	data	que	será	fixada	por	este	último.	Se	a	

inasistencia	 ó	 control	 está	 suficientemente	 xustificada,	 o/a	 alumno/a	 terá	 dereito	 a	 realizar	 a	

proba	e	debe	consensuar	e	concretar	co(a)	profesor(a)	da	materia	a	hora	e	data	da	realización	do	

control.	

• Como	na	materia	de	LGeL	é	obrigatorio	usar	o	galego,	 tanto	na	expresión	oral	como	na	escrita,	

non	 se	 considerará	 válido	 o	 emprego	 doutra	 lingua,	 polo	 que	 calquera	 proba,	 exercicio,	

actividade,	 etc.	 na	 que	 non	 se	 empregue	 o	 galego	 será	 cualificada	 cun	 0	 (cero);	 se	 esta	

continxencia	 ocorre	 nunha	 ou	 máis	 cuestións	 concretas	 dun	 exame	 e	 non	 na	 súa	 totalidade,	

aplicaráselle(s)	 esta	 cualificación	 á(s)	 cuestión(s)	 que	 non	 estea(n)	 escrita(s)	 en	 galego,	 non	 á	

totalidade	do	control.	

• A	identificación	incompleta	(nome	e	apelidos,	grupo)	en	parte	das	probas	escritas	será	motivo	de	

desconto	dun	máximo	de	0,50	puntos	na	nota	da	proba.	

• Se	 un	 alumno	 é	 sorprendido	 usando	métodos	 fraudulentos	 en	 calquera	 das	 probas	 propostas,	



polo	medio	 que	 fose	 (oral,	 visual,	 acústico,	 novas	 tecnoloxías,	 etc.),	 tanto	 para	 o	 seu	 proveito	

como	pasando	 información	a	outro,	 será	́ cualificado	 con	0	nesa	proba.	Se	 isto	 tivese	 lugar	nun	

exame	 final,	 irá	 directamente	 á	 proba	 extraordinaria	 de	 setembro;	 e,	 se	 é	 nese	 último	 exame,	

suspenderá	automaticamente	a	materia.		

• No	caso	de	clara	apreciación	por	parte	do	profesor	ou	profesora	da	práctica	fraudulenta	en	forma	

de	 plaxio,	 anularase	 a	 cuestión	 plaxiada	 ou	 a	 totalidade	 da	 proba,	 se	 é	 o	 caso.	 O	 mesmo	

procedemento	 é	 de	 aplicación	 cando	 se	 comprobe	 a	 substitución	 por	 parte	 do	 alumnado	 das	

follas	do	control	por	outras	traída	coas	respostas	resoltas	(«cambiazo»)	coa	finalidade	de	enganar	

o	profesor	ou	a	profesora	da	materia.		

• Ademais	de	ser	reprobado	e	sancionado	o	emprego	de	dispositivos	electrónicos	para	copiar	nun	

exame,	tamén	se	terá	en	conta	que	está	totalmente	prohibido	o	uso	da	cámara	para	facer	copia	

dos	exames.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Procedementos	e	instrumentos	de	avaliación	e	criterios	de	cualificación	e	promoción	
	

2º	BACHARELATO	
INSTRUMENTOS	DE	AVALIACIÓN	PARA	2º	DE	BACHARELATO	
	
	

A. TRABALLO	DIARIO	

	

Consiste	no	seguimento	individual	de	cada	alumno/a	ó	longo	das	horas	lectivas	de	cada	trimestre.	Esta	

avaliación	 está	 suxeita	 a	 diversas	 continxencias	 (alta	 “ratio”	 de	 alumnos	 por	 aula,	 maior	 ou	 menor	

participación,	 grao	 de	 espontaneidade…)	 polo	 que	 a	 equidade	 e	 precisión	 deste	 instrumento	 de	

avaliación	pode	ser	moi	desigual.	Neste	apartado	inclúense:	

• 	As	 intervencións,	 que	 abranguen	 un	 amplo	 espectro	 de	 participacións	 orais	 na	 aula	 durante	 o	

desenvolvemento	 da	 mesma	 (respostas	 a	 preguntas	 xerais	 ou	 particularizadas,	 aclaracións	 a	

outros	 compañeiros…).	 Esta	 avaliación	 será	 computada	 polo	 profesor	 no	 decurso	 dos	 períodos	

lectivos.	

• 	Exercicios	 de	 aula	 e	 da	 casa:	 os	 alumnos	 farán	 exercicios	 de	 diversa	 índole	 (colectivos	 ou	

individuais)	sobre	os	contidos	tratados,	durante	o	tempo	das	sesións	académicas	da	aula	e	na	casa,	

con	resolución	oral	ou	escrito	no	taboleiro.	

O	peso	deste	apartado	será	dun	10	%	na	1ª	e	2ª	avaliación	e	dun	20	%	na	terceira.	

	

B.	PROBAS	ESCRITAS	

	

Os	exames	serán	probas	xerais	que	todos	o	alumnado	dunha	aula	deberá	realizar	na	mesma	data	(salvo	

casos	 excepcionais	 xustificados).	 Neles	 farase	 unha	 comprobación	 dos	 estándares	 considerados	

fundamentais.	 En	 cada	 avaliación	 deberá	 realizarse	 como	mínimo	 un	 exame,	 sen	 prexuízo	 de	 que	 os	

profesores	poidan	establecer	dous	ou	máis	exames	para	a	avaliación	dun	 trimestre.	Neste	último	caso	

indicarase	no	propio	exame	o	seu	valor	porcentual	sobre	o	total	da	nota	das	probas	escritas.	Estas	probas	

teñen	un	peso	total	do	80	%	de	cada	cualificación	da	avaliación	ordinaria.	

	



C.	PROBAS	DE	LECTURA	DE	LIBROS	

	

No	 1º	 e	 2º	 trimestre	 os	 alumnos	 deberán	 demostrar	 a	 lectura	 dun	 libro	 proposto	 pola	 profesora	 ou	

profesor	 segundo	 o	 método	 que	 considere	 máis	 conveniente	 (lista	 aberta,	 lista	 pechada,	 lectura	

obrigada…).	Da	 lectura	deste	 libro	deberán	dar	 conta	nunha	proba	específica	 (oral	ou	escrita,	 segundo	o	

criterio	 do	 profesor).	 A	 nota	 obtida	 nesta	 proba	 será	 o	 10	%	 da	 nota	 de	 avaliación	 do	 trimestre	

correspondente.	

	

PROCEDEMENTOS	DE	AVALIACIÓN	

Aínda	 que	 avaliación	 dos	 alumnos	 debe	 considerarse	 como	 o	 resultado	 final	 do	 proceso	 de	 ensino-	

aprendizaxe	ou	como	mínimo	como	o	resultado	de	cada	ano	académico,	os	alumnos	serán	avaliados,	como	

se	vén	facendo	desde	hai	tempo,	durante	cada	ano	académico,	en	tres	períodos	ou	etapas.	

Estes	tres	diferentes	momentos	correspóndense	coas	tres	avaliacións	tradicionais:	

1ª	avaliación	(28	de	novembro)	

2ª	avaliación	(28	de	febreiro)	

3ª	avaliación	e	final	(22	maio).	Esta	data	está	pendente	de	confirmación	oficial.	

	

AVALIACIÓNS	PARCIAIS	

Como	indica	o	texto	do	decreto	de	29	de	xuño	de	2015,	en	cada	avaliación	os	profesores	deben	outorgar	

a	cada	alumno	unha	nota	(numérica	e	conceptual	no	presente	modelo)	para	definir	o	grao	de	consecución	

do	proceso	de	aprendizaxe	de	cada	un	dos	membros	do	alumnado.	Seguindo	este	método,	a	nota	de	cada	

avaliación	 trimestral	 virá	 determinada	pola	 puntuación	obtida	 nas	 probas	 escritas	 e	 a	 obtida	 no	 traballo	

diario.	

A	puntuación	obtida	nas	probas	escritas	suporá	o	80	%	da	nota	de	cada	un	dos	tres	trimestres.	A	proba	da	

lectura	 do	 libro	 suporá	 o	 10	%	 da	 cualifiación	 das	 dúas	 primeiras	 avaliacións.	 O	 restante	 10	%	 nas	

avaliacións	1ª	e	2ª	corresponderá	á	nota	obtida	no	traballo	diario.	No	caso	da	3ª	avaliación,	o	apartado	de	

TRABALLO	DIARIO	computará	o	20	%	da	nota	global.	

	

AVALIACIÓN	FINAL	

A	 nota	 final	 do	 curso	 será	 o	 resultado	 da	 aplicación	 dunha	 media	 ponderada	 do	 resultado	 das	 tres	

avaliacións	coas	seguintes	porcentaxes:	



1.ª	avaliación	.........................	30	%	

2.ª	avaliación	.........................	35	%	

3.ª	avaliación	.........................	35	%	

	

Os	alumnos	que	obtiveren	5	ou	máis	puntos	como	resultado	da	aplicación	desta	media	ponderada	sobre	

as	 cualificacións	 trimestrais	 estarán	 aprobados	 e	 non	 terán	 que	 realizar	 ningunha	 proba	 escrita	 máis	

(exame	final).		

O	alumnado	que	non	alcance	unha	avaliación	final	positiva	 (5)	deberá	presentarse	a	unha	proba	escrita	

(exame	final),	deseñada	para	comprobar	a	adquisición	das	capacidades	básicas.	Neste	caso	a	nota	obtida	na	

proba	escrita	 suporá	o	100	%	da	nota	 final	do	 curso,	 tendo	en	 conta,	 ademais,	que	a	 cualificación	deste	

control	final	será	a	nota	final	de	curso.		

Se	a	nota	dunha	ou	máis	avaliacións	trimestrais	é	 inferior	a	3	non	se	realizará	a	media	final	aínda	que	a	

media	der	5	ou	máis	puntos.	Neste	caso	a	alumna	ou	alumno	deberá	facer	o	exame	final,	pero	se	só	ten	

unha	das	avaliacións	(a	1ª,	2ª	ou	3ª)	suspensa,	o	profesor	faralle	a	recuperación	desa	avaliación	para	ver	se	

supera	o	curso.	Se	–aínda	tras	este	control	de	recuperación–	non	obtiver	a	media	de	5,	deberá	presentarse	

ó	exame	final	da	materia	(global).	

O	alumnado	que	non	supere	a	materia	en	maio	deberá	realizar	unha	proba	escrita	extraordinaria	a	partir	

do	21	de	xuño	(segundo	o	calendario	que	estableeza	a	X.E.	do	centro).	Neste	caso,	a	nota	obtida	nesa	proba	

suporá	o	100	%	da	nota	da	avaliación	extraordinaria.	

	

AVALIACIÓN	EXTRAORDINARIA	

A	avaliación	extraordinaria	 levarase	a	cabo	en	data	e	hora	sinaladas	pola	Dirección	do	centro	mediante	

unha	 proba	 escrita	 na	 que	 se	 avaliará	 a	 totalidade	 do	 curso	 e	 da	 que	 se	 obterá	 a	 cualificación	

correspondente.	

No	caso	de	2º	de	bacharelato,	esta	proba	estará	formada	por	7	cuestións:	

1. Literatura.	 	 	 	 	 	 	 	 2,00	puntos	

2. Sociolingüística.	 	 	 	 	 	 	 1,00	punto	

3. Comentario.	 	 	 	 	 	 	 	 3,00	puntos	

4. Resumo	e	esquema	de	ideas.	 	 	 	 	 	 1,00	punto	

5. Cuestión	breve	sobre	gramática,	morfoloxía,	fonética.		 	 1,00	punto	

6. Cuestión	breve	sobre	gramática,	morfoloxía,	fonética.		 	 1,00	punto	

7. Cuestión	breve	sobre	gramática,	morfoloxía,	fonética.		 	 1,00	punto	

	 	 	 	 		 	 	TOTAL	 	 	 	 10				PUNTOS	 	



			Mecanismos	para	recuperar	unha	proba	non	superada	

As	 diferentes	 probas	 dunha	 avaliación	 recuperaranse	 de	 acordo	 co	 establecido	 no	 apartado	 da	

AVALIACiÓN	FINAL.	

Mecanismos	para	recuperar	unha	avaliación	non	superada	

Para	 a	 recuperación	de	avaliacións	non	 superadas	 seguirase	o	establecido	no	apartado	da	AVALIACIÓN	

FINAL.	

De	como	se	calcula	a	cualificación	final	da	materia	na	avaliación	ordinaria	

Segundo	os	criterios	xa	expostos	neste	mesmo	apartado.	

Alumnado	que	deberá	realizar	a	avaliación	final	

Todos	aqueles	que	non	acaden	a	media	de	5	tras	a	realización	da	media	das	cualificacións	das	avaliacións	

1ª,	2ª	e	3ª	suxeitas	á	ponderación	que	figura	ó	comezo	deste	apartado.			

Tipo	de	proba	final	

A	proba	final	será	un	exame	escrito	na	que	se	avaliará	da	totalidade	dos	contidosdo	curso.	

Dos	estándares	que	se	van	avaliar	

Na	proba	estarán	suxeitos	a	avaliación	todos	os	estándares	da	materia	impartidos.	

De	como	se	calcula	a	cualificación	final	

Ben	 coa	media	 ponderada	 das	 cualificacións	 das	 tres	 avaliacións	 (30	%,	35	%	e	35	%,	 respectivamente),	

unha	vez	 feita	a	recuperación	dunha	avaliación	suspensa,	cando	é	o	caso;	ou	coa	nota	da	proba	final,	no	

caso	de	que	dita	media	non	acade	o	5.				

Sobre	os	redondeos	

As	cualificación	deberán	expresarse	en	números	naturais	enteiros,	tal	como	indica	a	lei.	Para	que	isto	sexa	

posible	cumprirá	en	moitas	ocasións	recorrer	a	redondeos.		

Por	acordo	dos	membros	deste	departamento,	os	 redondeos	efectuaranse	nas	avaliacións	 ordinarias	 a	

partir	dos	tres	cuartos	de	punto	(0,75)	á	nota	enteira	inmediatamente	superior.	Así,	por	poñer	un	exemplo,	

unha	nota	media	de	5,55	deberá	redondearse	a	5,	mentres	que	unha	cualificación	de	5,75	ou	superior	(ata	

5,99)	redondearase	a	6.	

No	 caso	 das	 avaliacións	 final	 de	 xuño	 e	 extraordinaria	 (antigo	 setembro),	 o	 redondeo	 expresarase	 na	

escala	 de	 0	 a	 10	 a	 partir	 da	 cualificación	 «equidistante»	 (metade	 de	 punto	 ou	 0,5),	 ata	 a	 nota	 enteira	

inmediante	 superior.	 Por	 exemplo,	 se	 a	 nota	 obtida	 é	 de	 3,45,	 o	 redondeo	 será	 a	 3,	mentres	 que	 se	 a	

cualificación	é	de	3,50	(ou	superior,	ata	3,99),	redondearase	a	4.	

	



Cómpre	 aclarar	 que	 os	 redondeos	 só	 se	 aplicarán	 para	 achar	 a	 cualificación	 dunha	 avaliación	 (nunca	

dunha	proba	parcial),	para	o	exame	final	de	maio	(avaliación	ordinaria)	e	para	o	exame	de	xuño	(avaliación	

extraordinaria).					

				

CRITERIOS	DE	CORRECCIÓN	ESCRITA	

Os	seguintes	criterios	son	aplicables	a	todas	as	probas,	exercicios,	traballos	e	demais	actividades	escritas	

que	os	alumnos	realicen	ó	longo	do	curso.	

En	 todas	as	probas,	exames	e	 traballos	 terase	en	 conta	a	presentación	 (lexibilidade	da	 letra,	 espazado,	

limpeza,	 utilización	 de	 marxes…),	 acentuación,	 ortografía,	 puntuación,	 corrección	 gramátical	 (tanto	

oracional	 como	 textual):	desviacións	da	norma,	 construción	oracional,	 concordancias,	 coherencia	 textual,	

adecuación,	 cohesión…)	 e	 o	 léxico	 (desviacións	 da	 norma,	 abuso	 de	 palabras	 comodín…)	 e,	 en	 xeral,	

calquera	elemento	que	vaia	 contra	as	normas	que	 rexen	a	 correcta	expresión	escrita.	Visto	o	anterior,	ó	

alumno	 ou	 alumna	 que	 cometa	 calquera	 das	 faltas	 anteriores,	 restaráselle	 da	 puntuación	 da	 proba	 ou	

escrito	 ata	 un	 máximo	 dun	 20	%	 da	 cualificación	 total.	 Será	 a	 discreción	 do	 profesor/a	 valorar	 a	

ponderación	 da	 gravidade	 das	 devanditas	 faltas	 (considerando	 que	 non	 procede	 unha	 nova	 resta	 se	 se	

repite	exactamente	a	falta,	pero	si	se	aplicará	o	desconto	se	a	falta	non	é	exactamente	a	mesma).	

ALGÚNS	EXEMPLOS	DE	DESCONTOS	POR	FALTAS	NAS	PROBAS	E	EXERCICIOS	ESCRITOS	
FALTA	LEVE	 FALTA	GRAVE	 FALTA	MOI	GRAVE	

• Acentuación	non	diacrítica.	
• Incorrecto	uso	de	signos	de	

puntuación	(falta,	exceso,	
inadecuación…).	

• Incorrecto	uso	de	
maiúsculas	e	minúsculas.	

• Emprego	de	formas	
dialectais	alleas	ó	estándar	
vixente	(*mañán).	

• …	

• Inapropiado	emprego	ou	
ausencia	de	tiles	diacríticos.	

• Emprego	de	grafías	alleas	ó	
galego	(y).	

• Incorrecto	uso	de	B	ou	V.	
• incorrecta	ausencia	ou	

presenza	de	H.	
• Desviacións	da	norma	de	

uso	frecuente	como	
(castelanismos,	
hiperenxebrismos,	
vulgarismos…).	

• Asignación	de	xénero	
incorrecto	a	un	substantivo	

• Uso	inapropiado	das	formas	
do	pronome	átono	(te/che;	
o,	a/lle…).	

• Incorrecta	formación	de	
femininos	e	plurais.	

• …	

• Emprego	de	tempos	
compostos.	

• Incorreccións	na	
conxugación	verbal	

• Incorrecta	colocación	dos	
pronomes	átonos.	

• Ausencia	de	artigo	cos	
posesivos.	

• Construcións	agramaticais,	
non	corcondancia	e	outros	
erros	moi	graves	de	tipo	
sintáctico.	

• Emprego	de	expresións	
claramente	inapropiadas.	

• …	

0,05	puntos	 0,10	puntos	 0,20	puntos	
	

	

	



	OUTRAS	ACLARACIÓNS	DE	INTERESE	

• Se	un	alumno/a	non	se	presenta	a	un	exame,	oral	ou	escrito,	sen	achegar	unha	xustificación	en	

debido	 prazo	 e	 forma,	 e	 esta	 actitude	 é	 manifestamente	 reiterativa,	 o	 profesor/a	 valorará	 a	

pertinencia	de	realizarlle	unha	proba	individual	nunha	data	que	será	fixada	por	este	último.	Se	a	

inasistencia	 ó	 control	 está	 suficientemente	 xustificada,	 o/a	 alumno/a	 terá	 dereito	 a	 realizar	 a	

proba	e	debe	consensuar	e	concretar	co(a)	profesor(a)	da	materia	a	hora	e	data	da	realización	do	

control.	

• Como	na	materia	de	LGeL	é	obrigatorio	usar	o	galego,	 tanto	na	expresión	oral	como	na	escrita,	

non	 se	 considerará	 válido	 o	 emprego	 doutra	 lingua,	 polo	 que	 calquera	 proba,	 exercicio,	

actividade,	 etc.	 na	 que	 non	 se	 empregue	 o	 galego	 será	 cualificada	 cun	 0	 (cero);	 se	 esta	

continxencia	 ocorre	 nunha	 ou	 máis	 cuestións	 concretas	 dun	 exame	 e	 non	 na	 súa	 totalidade,	

aplicaráselle(s)	 esta	 cualificación	 á(s)	 cuestión(s)	 que	 non	 estea(n)	 escrita(s)	 en	 galego,	 non	 á	

totalidade	do	control.	

• A	identificación	incompleta	(nome	e	apelidos,	grupo)	en	parte	das	probas	escritas	será	motivo	de	

desconto	dun	máximo	de	0,50	puntos	na	nota	da	proba.	

• Se	 un	 alumno	 é	 sorprendido	 usando	métodos	 fraudulentos	 en	 calquera	 das	 probas	 propostas,	

polo	medio	 que	 fose	 (oral,	 visual,	 acústico,	 novas	 tecnoloxías,	 etc.),	 tanto	 para	 o	 seu	 proveito	

como	pasando	 información	a	outro,	 será	́ cualificado	 con	0	nesa	proba.	 Se	 isto	 tivese	 lugar	nun	

exame	 final,	 irá	 directamente	 á	 proba	 extraordinaria	 de	 setembro;	 e,	 se	 é	 nese	 último	 exame,	

suspenderá	automaticamente	a	materia.		

• No	caso	de	clara	apreciación	por	parte	do	profesor	ou	profesora	da	práctica	fraudulenta	en	forma	

de	 plaxio,	 anularase	 a	 cuestión	 plaxiada	 ou	 a	 totalidade	 da	 proba,	 se	 é	 o	 caso.	 O	 mesmo	

procedemento	 é	 de	 aplicación	 cando	 se	 comprobe	 a	 substitución	 por	 parte	 do	 alumnado	 das	

follas	do	control	por	outras	traída	coas	respostas	resoltas	(«cambiazo»)	coa	finalidade	de	enganar	

o	profesor	ou	a	profesora	da	materia.		

• Ademais	de	ser	reprobado	e	sancionado	o	emprego	de	dispositivos	electrónicos	para	copiar	nun	

exame,	tamén	se	terá	en	conta	que	está	totalmente	prohibido	o	uso	da	cámara	para	facer	copia	

dos	exames.	

	

	

	


