
DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA (CURSO 2014-15) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA 1º ESO 

1. Comprender a idea xeral e a intención comunicativa en textos orais  e 
escritos sinxelos dos ámbitos social e académico.  

2. Resumir, en soporte papel ou dixital, cunha organización clara e un rexistro 
adecuado, aplicando a planificación e revisión de textos, e respectando as 
normas gramaticais e ortográficas. 

3.Ler de maneira expresiva,comprensiva con entonación adecuada 
respectando os signos de puntuación. 

4. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para 
resolver problemas de comprensión e para revisar os textos de creación propia. 

5. Recoñecer os mecanismos das estructuras gramaticais e usar unha 
terminoloxía adecuada (sintagmas, función básicas de suxeito e predicado…) 

6..Analizar morfolóxicamente e coñecer os rasgos específicos das categorías 
morfolóxicas e uso de sustantivos, adxectivos, verbos, determinantes, 
pronomes, preposicións e conxuncións 

7.Ler con regularidade textos narrativos e exponer as cuestión relevantes da 
obra: argumento, personaxes, lugar, tempo e narrador 

8.Ler textos poéticos e identificar os rasgos formais do xénero: métrica, 
recursos retóricos, símbolos… e a súa funcionalidade no poema. 

 
Criterios mínimos esixibles para 1º ESO 

• Extraela idea fundamental de textos orais e escritos de diferente 
tipo. 

• Resumir textos orais e escritos. 

• Escribir textos sinxelos de distintos tipo organizando 
xerárquicamente o seu contido. 

•  Ler aplicando as estratexias adecuadas e valorar a lectura como 
fonte de pracer, información e aprendizaxe. 

• Utilizar técnicas adecuadas de revisión dos propios escritos tendo 
en conta cuestións de ortografía, puntuación e presentación dos 
traballos. 

•  Detectar nas mensaxes orais e escritas os usos da linguaxe que 
supoñan calquer tipo de discriminación. 

•  Identificar as categorías gramaticais. 
• Valorar as obras literarias como parte do noso patrimonio cultural.  

Procedementos  de avaliación. 
  Os criterios de cualificación organízanse atendendo a tres partes 
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fundamentais: 
 Os exames: Faráse un por avaliación como mínimo e deberá demostrar 
o dominio do contido concreto do trimestre pero tamén a madurez e coherencia 
na exposición de ideas e a corrección da linguaxe empregada, tanto gramatical 
como ortográficamente. Os contidos de lingua e literatura que se avalían nos 
exames contarán un 80% sobre a nota xeral da avaliación. 
 As lecturas: Cada curso terá un mínimo de lecturas obligarorias que é 
imprescindible realizar para aprobala asignatura. Nos cursos de 1º e 2º ESO o 
alumno presentará unha ficha de lectura das sinaladas polo profesor sin a cal 
non aprobará.  
Cada unha das lecturas obligatorias feitas no trimestre poderá contar ata un 
10% sobre a nota xeral da avaliación. Poderase medir a través da ficha de 
lectura ou ben con preguntas concretas sobre o libro que o alumno responderá 
a través dunha proba escrita na aula. 
          Cuaderno da asignatura e realización de resumos e esquemas: O 
cuaderno da asignatura serve para observar o traballo do alumno, o seu interés 
pola asignatura e o seu esforzo. Este debe conter os exercicios, resumos, 
esquemas, comentarios, redaccións, etc. que se fan día a día. Valóranse tanto 
os contidos como o esforzo que a súa realización supuxese, así como a 
presentación, orden, claridade, limpeza, corrección no manexo da lingua e 
capacidade de autocorrección. Valorárase este apartado cun 10% sobre a nota 
global da avaliación. 
Unha vez aplicados os criterios de avaliación sinalados anteriormente, deberán 
terse en conta, con carácter xeral, os criterios destinados a avaliar a 
destreza do alumno no uso escrito da lingua: 

a) Adecuación: as carencias no que se refire a unha preentación correcta 
do examen (falta de respeto ós márxenes, utilización de grafías de difícil 
lexibilidade, uso de líneas con distinto nivel de inclinación, etc.) e ó emprego de 
rexistros da lengua non formales. 

b) Coherencia: as carencias en canto á presencia de datos relevantes 
concernintes ó tema, o ordeamento lóxico da información, a estructuración dos 
parágrafos, etc 

c) Cohesión: a presencia de errores graves de puntuación no uso de 
conectores, a ordeación lóxica e comprensible da frase, etc. 

d) Corrección ortográfica: os errores continuados no uso das normas 
ortográficas. 

Por estas últimas cuestións poderáse descontar da cualificación global 
do trimestre ata un máximo de tres puntos.  

Recuperacións. A materia de cada trimestre poderá recuperarse cun exame 
de recuperación que se realizará, ben durante o curso, ben ao final no mes de 
xuño. Os alumnos que non acaden os obxectivos da materia terán que 
examinarse no exame final. 
Na proba extraordinaria de setembro, deberán examinarse de toda a materia e 
os criterios son os mesmos que para os da convocatoria ordinaria. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA  2º ESO 
 

1. Comprender a intención comunicativa e captar a relación entre a idea xeral e 
as secundarias de textos escritos próximos á experiencia do alumnado. 

2. Narrar, expoñer, resumir, explicar e comentar, en soporte papel e dixital, 
usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade e cohesión, 
respectando as normas gramaticais e ortográficas, e valorando a importancia 
de planificar e revisar o texto. 

3. Recoñecer os mecanismos das estructuras gramaticais e usar unha 
terminoloxía adecuada (sintagmas, función básicas de suxeito e predicado…) 

4.Analizar morfolóxicamente e coñecer os rasgos específicos das categorías 
morfolóxicas e uso de sustantivos, adxectivos, verbos, determinantes, 
pronomes, preposicións e conxuncións 

5. Identificar as principais relación semánticas e de significado entre elementos 
léxicos. 

7. Ampliar o léxico propio a través de fichas de vocabulario. 

8.Ler con regularidade textos narrativos e exponer as cuestión relevantes da 
obra: argumento, personaxes, lugar, tempo e narrador 

9.Ler textos poéticos e identificar os rasgos formais do xénero: métrica, 
recursos retóricos, símbolos… e a súa funcionalidade no poema. 

10. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico 
para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos e para a 
compo-sición e revisión dos textos propios deste curso. 

11.Producir textos de intención literaria seguindo uns modelos. 

Criterios mínimos esixibles para 2º ESO 
• Extraela idea fundamental de textos orais e escritos de diferente 

tipo. 

• Resumir textos orais e escritos. 

• Escribir textos sinxelos de distintos tipo organizando 
xerárquicamente o seu contido. 

• Expoñer oralmente un tema  ou determinadas ideas sobre él 
utilizando unha linguaxe adecuada e mantendo a atención do 
receptor. 

• Identificar o xénero literario ao que pertence un texto e recoñecer 
nel os recursos retóricos máis destacados. 

•  Ler aplicando as estratexias adecuadas e valorar a lectura como 
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fonte de pracer, información e aprendizaxe. 

• Utilizar técnicas adecuadas de revisión dos propios escritos tendo 
en conta ortografía, puntuación e normas de presentación dos 
traballos. 

•  Detectar nas mensaxes orais e escritoas os usos da linguaxe que 
supoñan calquer tipo de discriminación. 

•  Identificar as categorías gramaticais. 

• Recoñecer os distintos complementos que integran a oración 
simple. 

Procedementos  de avaliación. 
  Os criterios de cualificación organízanse atendendo a tres partes 
fundamentais: 
 Os exames: Faráse un por avaliación como mínimo e deberá demostrar 
o dominio do contido concreto do trimestre pero tamén a madurez e coherencia 
na exposición de ideas e a corrección da linguaxe empregada, tanto gramatical 
como ortográficamente. Os contidos de lingua e literatura que se avalían nos 
exames contarán un 80% sobre a nota xeral da avaliación. 
 As lecturas: Cada curso terá un mínimo de lecturas obligarorias que é 
imprescindible realizar para aprobala asignatura. Nos cursos de 1º e 2º ESO o 
alumno presentará unha ficha de lectura das sinaladas polo profesor sin a cal 
non aprobará.  
Cada unha das lecturas obligatorias feitas no trimestre poderá contar ata un 
10% sobre a nota xeral da avaliación. Poderase medir a través da ficha de 
lectura ou ben con preguntas concretas sobre o libro que o alumno responderá 
a través dunha proba escrita na aula. 
          Cuaderno da asignatura e realización de resumos e esquemas: O 
cuaderno da asignatura serve para observar o traballo do alumno, o seu interés 
pola asignatura e o seu esforzo. Este debe conter os exercicios, resumos, 
esquemas, comentarios, redaccións, etc. que se fan día a día. Valóranse tanto 
os contidos como o esforzo que a súa realización supuxese, así como a 
presentación, orden, claridade, limpeza, corrección no manexo da lingua e 
capacidade de autocorrección. Valorárase este apartado cun 10% sobre a nota 
global da avaliación. 
Unha vez aplicados os criterios de avaliación sinalados anteriormente, deberán 
terse en conta, con carácter xeral, os criterios destinados a avaliar a 
destreza do alumno no uso escrito da lingua: 

1. Adecuación: as carencias no que se refire a unha preentación 
correcta do examen (falta de respeto ós márxenes, utilización de grafías 
de difícil lexibilidade, uso de líneas con distinto nivel de inclinación, etc.) 
e ó emprego de rexistros da lengua non formales. 

2. Coherencia: as carencias en canto á presencia de datos 
relevantes concernintes ó tema, o ordeamento lóxico da información, a 
estructuración dos parágrafos, etc 

3. Cohesión: a presencia de errores graves de puntuación no uso de 
conectores, a ordeación lóxica e comprensible da frase, etc. 
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4. Corrección ortográfica: os errores continuados no uso das normas 
ortográficas. 

Por estas últimas cuestións poderáse descontar da cualificación global 
do trimestre ata un máximo de tres puntos.  

Recuperacións. A materia de cada trimestre poderá recuperarse cun exame 
de recuperación que se realizará, ben durante o curso, ben ao final no mes de 
xuño. Os alumnos que non acaden os obxectivos da materia terán que 
examinarse no exame final. 
Na proba extraordinaria de setembro, deberán examinarse de toda a materia e 
os criterios son os mesmos que para os da convocatoria ordinaria. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA (CURSO 2014-15) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA 3º ESO 
 
1. Comprender a intención comunicativa e captar a relación entre a idea xeral e 
as secundarias de textos escritos próximos á experiencia do alumnado. 

2. Narrar, expoñer, resumir, explicar e comentar, en soporte papel e dixital, 
usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade e cohesión, 
respectando as normas gramaticais e ortográficas, e valorando a importancia 
de planificar e revisar o texto. 

3. Recoñecer os mecanismos das estructuras gramaticais e usar unha 
terminoloxía adecuada (sintagmas, función básicas de suxeito e predicado…) 

4.Analizar morfolóxicamente e coñecer os rasgos específicos das categorías 
morfolóxicas e uso de sustantivos, adxectivos, verbos, determinantes, 
pronomes, preposicións e conxuncións. 

5. Identificar as principais relación semánticas e de significado entre elementos 
léxicos. 

7. Ampliar o léxico propio a través de fichas de vocabulario. 

8.Ler con regularidade textos narrativos e exponer as cuestión relevantes da 
obra: argumento, personaxes, lugar, tempo e narrador. 

9.Ler textos poéticos e identificar os rasgos formais do xénero: métrica, 
recursos retóricos, símbolos… e a súa funcionalidade no poema. 

10. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico 
para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos e para a 
compo-sición e revisión dos textos propios deste curso. 

11. Adquirir técnicas de búsqueda de información en bibliotecas e internet par a 
elaboración de traballos de investigación. 
 
12. Profundizar no análisis de textos literarios e interpretalos desde posturas 
críticas. 
 
13. Iniciarse no comentario literario indicando as características xerais dos 
movimentos artísticos máis relevantes desde a Idade Media ata o século XVIII. 
 
Criterios mínimos esixibles para 3º ESO 

• Extraela idea fundamental de textos orais e escritos de diferente 
tipo. 

• Resumir textos orais e escritos. 

• Escribir textos sinxelos de distintos tipo organizando 
xerárquicamente o seu contido. 

• Expoñer oralmente un tema  ou determinadas ideas sobre él 
utilizando unha linguaxe adecuada e mantendo a atención do 
receptor. 
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• Identificar o xénero literario ao que pertence un texto e recoñecer 

nel os recursos retóricos máis destacados. 

•  Ler aplicando as estratexias adecuadas e valorar a lectura como 
fonte de pracer, información e aprendizaxe. 

• Utilizar técnicas adecuadas de revisión dos propios escritos. 

•  Detectar nas mensaxes orais e escritoas os usos da linguaxe que 
supoñan calquer tipo de discriminación. 

•  Identificar as categorías gramaticais. 

• Recoñecer os distintos complementos que integran a oración 
simple. 

• Coñecer a literatura española desde as súas primeiras 
manifestacións ata o século XVIII. 

Procedementos  de avaliación. 
  Os criterios de cualificación organízanse atendendo a tres partes 
fundamentais: 
 Os exames: Faráse un por avaliación como mínimo e deberá demostrar 
o dominio do contido concreto do trimestre pero tamén a madurez e coherencia 
na exposición de ideas e a corrección da linguaxe empregada, tanto gramatical 
como ortográficamente. Os contidos de lingua e literatura que se avalían nos 
exames contarán un 80% sobre a nota xeral da avaliación. 
 As lecturas: Cada curso terá un mínimo de lecturas obligarorias que é 
imprescindible realizar para aprobala asignatura. Nos cursos de 1º e 2º ESO o 
alumno presentará unha ficha de lectura das sinaladas polo profesor sin a cal 
non aprobará.  
Cada unha das lecturas obligatorias feitas no trimestre poderá contar ata un 
10% sobre a nota xeral da avaliación. Poderase medir a través da ficha de 
lectura ou ben con preguntas concretas sobre o libro que o alumno responderá 
a través dunha proba escrita na aula. 
          Cuaderno da asignatura e realización de resumos e esquemas: O 
cuaderno da asignatura serve para observar o traballo do alumno, o seu interés 
pola asignatura e o seu esforzo. Este debe conter os exercicios, resumos, 
esquemas, comentarios, redaccións, etc. que se fan día a día. Valóranse tanto 
os contidos como o esforzo que a súa realización supuxese, así como a 
presentación, orden, claridade, limpeza, corrección no manexo da lingua e 
capacidade de autocorrección. Valorárase este apartado cun 10% sobre a nota 
global da avaliación. 
Unha vez aplicados os criterios de avaliación sinalados anteriormente, deberán 
terse en conta, con carácter xeral, os criterios destinados a avaliar a 
destreza do alumno no uso escrito da lingua: 

a) Adecuación: as carencias no que se refire a unha preentación correcta 
do examen (falta de respeto ós márxenes, utilización de grafías de difícil 
lexibilidade, uso de líneas con distinto nivel de inclinación, etc.) e ó emprego de 
rexistros da lengua non formales. 

b) Coherencia: as carencias en canto á presencia de datos relevantes 
concernintes ó tema, o ordeamento lóxico da información, a estructuración dos 
parágrafos, etc 
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c) Cohesión: a presencia de errores graves de puntuación no uso de 
conectores, a ordeación lóxica e comprensible da frase, etc. 

d) Corrección ortográfica: os errores continuados no uso das normas 
ortográficas. 

Por estas últimas cuestións poderáse descontar da cualificación global 
do trimestre ata un máximo de tres puntos.  

 
Recuperacións. A materia de cada trimestre poderá recuperarse cun exame 
de recuperación que se realizará, ben durante o curso, ben ao final no mes de 
xuño. Os alumnos que non acaden os obxectivos da materia terán que 
examinarse no exame final. 
Na proba extraordinaria de setembro, deberán examinarse de toda a materia e 
os criterios son os mesmos que para os da convocatoria ordinaria. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 4º ESO 
 

1. Comprender a intención comunicativa e captar a relación entre a idea xeral e 
as secundarias de textos escritos próximos á experiencia do alumnado. 

2. Narrar, expoñer, resumir, explicar e comentar, en soporte papel e dixital, 
usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade e cohesión, 
respectando as normas gramaticais e ortográficas, e valorando a importancia 
de planificar e revisar o texto. 

3. Recoñecer os mecanismos das estructuras gramaticais e usar unha 
terminoloxía adecuada (sintagmas, función básicas de suxeito e predicado…) 

4.Analizar morfolóxicamente e coñecer os rasgos específicos das categorías 
morfolóxicas e uso de sustantivos, adxectivos, verbos, determinantes, 
pronomes, preposicións e conxuncións 

5. Identificaras principais relación semánticas e de significado entre elementos 
léxicos. 

7. Ampliar o léxico propio a través de fichas de vocabulario. 

8.Ler con regularidade textos narrativos e exponer as cuestión relevantes da 
obra: argumento, personaxes, lugar, tempo e narrador 

9.Ler textos poéticos e identificar os rasgos formais do xénero: métrica, 
recursos retóricos, símbolos… e a súa funcionalidade no poema. 

10. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico 
para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos e para a 
composición e revisión dos textos propios deste curso. 

11. Diferenciar os rasgos fundamentais das tipoloxias textuais básicas: 
narración, argumentación, exposición, descripción e diálogo. 

12. Adquirir técnicas de búsqueda de información en bibliotecas e internet para 
a elaboración de traballos de investigación. 
 
13. Profundizar no análisis de textos literarios e interpretalos desde posturas 
críticas. 
 
14. Iniciarse no comentario literario indicando as características xerais dos 
movimentos artísticos máis relevantes dos séculos XIX e XX.. 

 
Criterios mínimos esixibles para 4º ESO 
 
• Extraela idea fundamental de textos orais e escritos de diferente 

tipo. 

• Resumir textos orais e escritos. 

• Escribir textos sinxelos de distintos tipo organizando 
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xerárquicamente o seu contido. 

• Expoñer oralmente un tema  ou determinadas ideas sobre él 
utilizando unha linguaxe adecuada e mantendo a atención do 
receptor. 

• Identificar o xénero literario ao que pertence un texto e recoñecer 
nel os recursos retóricos máis destacados. 

•  Ler aplicando as estratexias adecuadas e valorar a lectura como 
fonte de pracer, información e aprendizaxe. 

• Utilizar técnicas adecuadas de revisión dos propios escritos. 

•  Detectar nas mensaxes orais e escritoas os usos da linguaxe que 
supoñan calquer tipo de discriminación. 

•  Identificar as categorías gramaticais e realizar análisis 
morfolóxicos identificando morfemas das palabras. 

• Recoñecer os distintos complementos que integran a oración 
simple e a oración composta. 

• Coñecer a literatura española do século XIX e XX. 

Procedementos  de avaliación. 
  Os criterios de cualificación organízanse atendendo a tres partes 
fundamentais: 
 Os exames: Faráse un por avaliación como mínimo e deberá demostrar 
o dominio do contido concreto do trimestre pero tamén a madurez e coherencia 
na exposición de ideas e a corrección da linguaxe empregada, tanto gramatical 
como ortográficamente. Os contidos de lingua e literatura que se avalían nos 
exames contarán un 80% sobre a nota xeral da avaliación. 
 As lecturas: Cada curso terá un mínimo de lecturas obligarorias que é 
imprescindible realizar para aprobala asignatura. Nos cursos de 1º e 2º ESO o 
alumno presentará unha ficha de lectura das sinaladas polo profesor sin a cal 
non aprobará.  
Cada unha das lecturas obligatorias feitas no trimestre poderá contar ata un 
10% sobre a nota xeral da avaliación. Poderase medir a través da ficha de 
lectura ou ben con preguntas concretas sobre o libro que o alumno responderá 
a través dunha proba escrita na aula. 
          Cuaderno da asignatura e realización de resumos e esquemas: O 
cuaderno da asignatura serve para observar o traballo do alumno, o seu interés 
pola asignatura e o seu esforzo. Este debe conter os exercicios, resumos, 
esquemas, comentarios, redaccións, etc. que se fan día a día. Valóranse tanto 
os contidos como o esforzo que a súa realización supuxese, así como a 
presentación, orden, claridade, limpeza, corrección no manexo da lingua e 
capacidade de autocorrección. Valorárase este apartado cun 10% sobre a nota 
global da avaliación. 
Unha vez aplicados os criterios de avaliación sinalados anteriormente, deberán 
terse en conta, con carácter xeral, os criterios destinados a avaliar a 
destreza do alumno no uso escrito da lingua: 

a) Adecuación: as carencias no que se refire a unha preentación correcta 
do examen (falta de respeto ós márxenes, utilización de grafías de difícil 
lexibilidade, uso de líneas con distinto nivel de inclinación, etc.) e ó emprego de 
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rexistros da lengua non formales. 

b) Coherencia: as carencias en canto á presencia de datos relevantes 
concernintes ó tema, o ordeamento lóxico da información, a estructuración dos 
parágrafos, etc 

c) Cohesión: a presencia de errores graves de puntuación no uso de 
conectores, a ordeación lóxica e comprensible da frase, etc. 

d) Corrección ortográfica: os errores continuados no uso das normas 
ortográficas. 

Por estas últimas cuestións poderáse descontar da cualificación global 
do trimestre ata un máximo de tres puntos.  

Recuperacións. A materia de cada trimestre poderá recuperarse cun exame 
de recuperación que se realizará, ben durante o curso, ben ao final no mes de 
xuño. Os alumnos que non acaden os obxectivos da materia terán que 
examinarse no exame final. 
Na proba extraordinaria de setembro, deberán examinarse de toda a materia e 
os criterios son os mesmos que para os da convocatoria ordinaria. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA  1º BACHARELATO 

Criterios mínimos esixibles para 1º Bacharelato 

1. Comprender a intención comunicativa e captar a relación entre a idea xeral e 
as secundarias de textos escritos e ser capaz de xerarquizar as ideas en 
principais e secundarias. 

2. Narrar, expoñer, resumir, explicar e comentar, en soporte papel e dixital, 
usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade e cohesión, 
respectando as normas gramaticais e ortográficas, e valorando a importancia 
de planificar e revisar o texto. 

3. Recoñecer e usar os mecanismos das estructuras gramaticais e empregar  
unha terminoloxía adecuada (sintagmas, funcións sintácticas…) 

4.Analizar morfolóxicamente e coñecer os rasgos específicos das categorías 
morfolóxicas e uso de sustantivos, adxectivos, verbos, determinantes, 
pronomes, preposicións e conxuncións. 

5. Definir e exemplificar as principais relacións semánticas e de significado 
entre elementos léxicos. 

8.Ler con regularidade textos narrativos e exponer as cuestión relevantes da 
obra: argumento, personaxes, lugar, tempo e narrador. 

9.Ler textos poéticos e identificar os rasgos formais do xénero: métrica, 
recursos retóricos, símbolos… e a súa funcionalidade no poema. 

10.Recoñecer as distintas modalidades do texto dramático e distinguir os séus 
subxéneros. 

11. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico 
para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos e para a 
composición e revisión dos textos propios deste curso. 

12. Adquirir técnicas de búsqueda de información en bibliotecas e internet par a 
elaboración de traballos de investigación. 
 
13. Profundizar no análisis de textos literarios e interpretalos desde posturas 
críticas. 
 
14.Redactar de forma autónoma  un comentario literario indicando as 
características xerais dos movimentos artísticos máis relevantes desde a Idade 
Media ata o século XVIII e matizando os rasgos definitorios do autor e do texto 
concreto que se está a comentar. 
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Procedementos  de avaliación. 
  Os criterios de cualificación organízanse atendendo a tres partes 
fundamentais: 
 Os exames: Faráse un por avaliación como mínimo e deberá demostrar 
o dominio do contido concreto do trimestre pero tamén a madurez e coherencia 
na exposición de ideas e a corrección da linguaxe empregada, tanto gramatical 
como ortográficamente. Os contidos de lingua e literatura que se avalían nos 
exames contarán un 80% sobre a nota xeral da avaliación. 
 As lecturas: Cada curso terá un mínimo de lecturas obligarorias que é 
imprescindible realizar para aprobala asignatura. Nos cursos de 1º e 2º ESO o 
alumno presentará unha ficha de lectura das sinaladas polo profesor sin a cal 
non aprobará.  
Cada unha das lecturas obligatorias feitas no trimestre poderá contar ata un 
10% sobre a nota xeral da avaliación. Poderase medir a través da ficha de 
lectura ou ben con preguntas concretas sobre o libro que o alumno responderá 
a través dunha proba escrita na aula. 
          Cuaderno da asignatura e realización de resumos e esquemas: O 
cuaderno da asignatura serve para observar o traballo do alumno, o seu interés 
pola asignatura e o seu esforzo. Este debe conter os exercicios, resumos, 
esquemas, comentarios, redaccións, etc. que se fan día a día. Valóranse tanto 
os contidos como o esforzo que a súa realización supuxese, así como a 
presentación, orden, claridade, limpeza, corrección no manexo da lingua e 
capacidade de autocorrección. Valorárase este apartado cun 10% sobre a nota 
global da avaliación. 
Unha vez aplicados os criterios de avaliación sinalados anteriormente, deberán 
terse en conta, con carácter xeral, os criterios destinados a avaliar a 
destreza do alumno no uso escrito da lingua: 

1. Adecuación: as carencias no que se refire a unha preentación correcta 
do examen (falta de respeto ós márxenes, utilización de grafías de difícil 
lexibilidade, uso de líneas con distinto nivel de inclinación, etc.) e ó 
emprego de rexistros da lengua non formales. 

2. Coherencia: as carencias en canto á presencia de datos relevantes 
concernintes ó tema, o ordeamento lóxico da información, a 
estructuración dos parágrafos, etc 

3. Cohesión: a presencia de errores graves de puntuación no uso de 
conectores, a ordeación lóxica e comprensible da frase, etc. 

4. Corrección ortográfica: os errores continuados no uso das normas 
ortográficas. 

Por estas últimas cuestións poderáse descontar da cualificación global 
do trimestre ata un máximo de tres puntos.  

Recuperacións. A materia de cada trimestre poderá recuperarse cun exame 
de recuperación que se realizará, ben durante o curso, ben ao final no mes de 
xuño. Os alumnos que non acaden os obxectivos da materia terán que 
examinarse no exame final. 
Na proba extraordinaria de setembro, deberán examinarse de toda a materia e 
os criterios son os mesmos que para os da convocatoria ordinaria. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA 2º BACHARELATO 

  

Criterios de avaliación mínimos esixibles para 2º Bacharelato 
1. Coñecer os libros de lectura obligatorios empregando guías de lectura 

para a consolidación da autonomía lectora como fonte de pracer e de 
profundización no  coñecemento dos autores seleccionados e da súa 
obra. 

2. Comprender o discurso literario como fenómeno comunicativo e estético, 
camiño de transmisión cultural e expresión da realidade histórica e social 
de distintas épocas. 

3. Leer con madurez crítica e redactar comentarios de obras e de textos 
literarios empregando as catro destrezas básicas de expresión 
oral/escrita e comprensión oral/escrita. 

4. Sistematizar e análizar as propiedades textuais (coherencia, xerarquía 
de ideas, ordenación e adecuación) 

5. Análizar o tema, a estructura organizativa e rasgos lingüísticos de textos 
procedentes do ámbito académico e divulgativo. 

6. Compoñer e expoñer  textos propios desenvolvendo a capacidade crítica 
e reflexiva con respecto, especialmente, aos de carácter informativo,  
interpretativo e artigos de opinión. 

7. Coñecer e análizar a lingua no nivel morfolóxico: clases de palabras e 
procedementos de creación de palabras novas ( derivación, composición 
, parasíntese…) 

8. Coñecer e análizar o nivel  sintáctico (tipos de sintagmas, función 
sintácticas, oración simple e oración composta, recoñecendo neste 
último bloque os nexos adecuados para a identificación das relación 
existentes) 

9. Coñecer e análizar o nivel  semántico (organización léxica das palabras 
e clasificación do léxico español –cultismos, extranxerismos, palabras 
patrimoniais, etc- e recoñecer e definir fenómenos  semánticos –
homonimia, sinonimia, antonimia, etc 

10. Analizar evolución histórica das formas literarias dende o século XVIII 
ata a actualidade, atendendo ó marco histórico e cultural e á súa 
relación cos autores e obras máis destacados. 

11. Coñecer e valora-las obras e os autores máis representativos da 
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literatura dos séculos XVIII, XIX e XX.  

 
 

Procedementos  de avaliación. 
  Os criterios de cualificación organízanse atendendo a tres partes 
fundamentais: 
 Os exames: Faráse un por avaliación como mínimo e deberá demostrar 
o dominio do contido concreto do trimestre pero tamén a madurez e coherencia 
na exposición de ideas e a corrección da linguaxe empregada, tanto gramatical 
como ortográficamente. Os contidos de lingua e literatura que se avalían nos 
exames contarán un 80% sobre a nota xeral da avaliación. 
 As lecturas: Cada curso terá un mínimo de lecturas obligarorias que é 
imprescindible realizar para aprobala asignatura. Nos cursos de 1º e 2º ESO o 
alumno presentará unha ficha de lectura das sinaladas polo profesor sin a cal 
non aprobará.  
Cada unha das lecturas obligatorias feitas no trimestre poderá contar ata un 
10% sobre a nota xeral da avaliación. Poderase medir a través da ficha de 
lectura ou ben con preguntas concretas sobre o libro que o alumno responderá 
a través dunha proba escrita na aula. 
          Cuaderno da asignatura e realización de resumos e esquemas: O 
cuaderno da asignatura serve para observar o traballo do alumno, o seu interés 
pola asignatura e o seu esforzo. Este debe conter os exercicios, resumos, 
esquemas, comentarios, redaccións, etc. que se fan día a día. Valóranse tanto 
os contidos como o esforzo que a súa realización supuxese, así como a 
presentación, orden, claridade, limpeza, corrección no manexo da lingua e 
capacidade de autocorrección. Valorárase este apartado cun 10% sobre a nota 
global da avaliación. 
Unha vez aplicados os criterios de avaliación sinalados anteriormente, deberán 
terse en conta, con carácter xeral, os criterios destinados a avaliar a 
destreza do alumno no uso escrito da lingua: 

1. Adecuación: as carencias no que se refire a unha preentación 
correcta do examen (falta de respeto ós márxenes, utilización de grafías 
de difícil lexibilidade, uso de líneas con distinto nivel de inclinación, etc.) 
e ó emprego de rexistros da lengua non formales. 

2. Coherencia: as carencias en canto á presencia de datos 
relevantes concernintes ó tema, o ordeamento lóxico da información, a 
estructuración dos parágrafos, etc 

3. Cohesión: a presencia de errores graves de puntuación no uso de 
conectores, a ordeación lóxica e comprensible da frase, etc. 

4. Corrección ortográfica: os errores continuados no uso das normas 
ortográficas. 

Por estas últimas cuestións poderáse descontar da cualificación global 
do trimestre ata un máximo de tres puntos.  

En 2º de Bacharelato a nota decídese nos exames, teñen un 100% do 
valor da nota da avaliación ( non se recollen libretas dos alumnos nin fichas de 
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lectura). Os alumnos son avalidados cun exame modelo selectividade dende a 
primeira avaliación. Faráse un exame por avaliación e será necesario alcanzar 
unha nota mínima do 25% do valor de cada apartado do que consta o exame 
para poder aprobar a materia (non se pode deixar ningún en branco). Os 
distintos apartados do exame de 2º de Bacharelato son os seguintes: 

 
• Resumen e vocabulario do texto 
• Comentario crítico de texto 
• Morfoloxía, sintaxis e semántica   
• Literatura 
• Lecturas 

Neste curso son especialmente importantes os criterios mencionados 
anteriormente destinados a avaliar a destreza do alumno no uso escrito da 
lingua e tamén se poderán descontar ata 3 puntos da nota xeral do exame por 
non axustarse ós mínimos requeridos. 
 
Recuperacións. A materia de cada trimestre poderá recuperarse cun exame 
de recuperación que se realizará, ben durante o curso, ben ao final no mes de 
xuño. Os alumnos que non acaden os obxectivos da materia terán que 
examinarse no exame final. 
Na proba extraordinaria de setembro, deberán examinarse de toda a materia e 
os criterios son os mesmos que para os da convocatoria ordinaria. 
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