
1. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.

Segundo o Decreto 86/2015 a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de

educación secundaria obrigatoria será continua, formativa e integradora e para o

alumnado de Bacharelato será continua e diferenciada segundo as materias, terá un

carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino

como dos procesos de aprendizaxe. Unha materia de carácter instrumental como é o

caso da de Lingua e Literatura Galega debe manter ese sistema pola imposibilidade de

illar uns obxectivos doutros.

Ademais a avaliación tamén será competencial e terá en conta a relación que se

establece no currículo entre os estándares de aprendizaxe, detallados en cada

bloque,e as competencias clave.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

2º e 4º da ESO

- 10%: Libro de lectura.

- 20%: Traballo diario. Traballo grupal, exposicións, caderno, actividades de aula,

da casa, oralidade, etc.

- 70%: Media dos instrumentos de avaliación empregados para os EA concretos.

Probas obxectivas orais e escritas.

2º de Bacharelato

- 10%: Oralidade, traballo diario e competencia de aprender a aprender. Traballo

grupal, exposicións, actividades de aula, da casa, etc.



Este aspecto será avaliado a través da observación directa na aula. A oralidade

(que supón un 0,80%) será principalmente obxecto de medición mediante a

participación directa e a resposta nas clases a diversidade de cuestións

(materia, cotiá, comparacións, descricións, comentarios...).

- 90%: Competencia lingüística e media dos instrumentos de avaliación

empregados para os EA concretos.

Neste apartado, outorgaráselle un 10% aos comentarios entregados para a súa

corrección.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Para obter unha avaliación final positiva, o alumnado deberá obter un mínimo de 5

puntos (a cualificación será numérica, de 0 a 10 puntos), e unicamente, a partir desta

cifra, será aplicado o criterio do redondeo da seguinte maneira: se o primeiro decimal

é igual ou inferior a 7, a nota redondéase á baixa (un 5´60 quedará en 5; un 6´40 sería

un 6). Pola contra, se ese primeiro decimal é superior a 7, a nota redondéase á alza: un

5´70 será un 6; un 7´90 sería un 8. Se a nota obtida é menor ca 5, non se aplica o

redondeo, polo que se rexistraría unicamente a unidade (un 4,70 quedaría en 4; un

3,90 sería un 3). Este criterio de redondeo será aplicado tanto nas notas das

avaliacións ordinarias como nas probas extraordinarias.



Para acadar o aprobado nos cursos da ESO , o alumnado deberá aprobar dúas

avaliacións e non abandonar, en ningún caso a materia. No caso de suspender dúas ou

tres avaliacións, o alumnado deberá realizar unha proba de recuperación final global.

Así mesmo, deberá realizar esta proba calquera alumno ou alumna que, tendo

superadas as dúas primeiras avaliacións, abandone o traballo e estudo da materia na

3ª. Considerarase que abandona a materia calquera persoa que teña unha

cualificación menor de 3 nesta avaliación.

En 2º de Bacharelato, as probas que se realizarán ao longo do curso serán similares ao

modelo ABAU 2022 (aínda que sen a opcionalidade); seben, a primeira proba do curso,

no caso de non se daren todos os contidos pertinentes para elaborar unha proba igual,

poderá ser modificada, pero sempre cun formato parecido.

Para o afianzamento da materia e unha boa preparación para as probas ABAU, os

contidos serán continuos, é dicir, aqueles que se impartan na primeira avaliación

poderán ser solicitados nas seguintes, e así nas seguintes. Deste xeito, o aprobado final

vira determinado pola media ponderada das tres avaliacións, co seguinte peso: 16’66%

primeira avaliación, 33’33% segunda avaliación e 50’01 terceira avaliación.

Na proba extraordinaria, o alumnado deberá obter un mínimo de 5 na proba escrita

para aprobar a materia, independemente de cal sexa o seu nivel educativo. O 100% da

cualificación final será a nota da proba.

Observacións:



a) Tendo en conta o calendario escolar, cada docente será quen de decidir o

número de probas obxectivas a realizar por trimestre,tendo en conta os

contidos traballados e o tempo dispoñible.

b) A corrección ortográfica, de expresión, de presentación e de adecuación

ingüística é fundamental no uso da lingua. Nas probas escritas terá unha

penalización de ata 2 puntos. A valoración dependerá do nivel educativo.

c) A persoa docente revisará e calificará as diversas producións do alumnado. Este

deberá gardar o material corrixido e telo a disposición do profesor ou

profesora.

d) No suposto de que algunha persoa estivese confinada o día da realización

dunha proba escrita ou oral, procederase da seguinte maneira:

o Se un ou varios alumnos ou alumnas están confinados o día da

realización das probas escritas, buscarase unha data consensuada entre

todas as persoas que se atopen nese caso para realizar unha nova proba

conxunta e, preferentemente, de maneira presencial.

o Se isto ocorre na última semana da avaliación, faráselle unha proba

online. No caso de que a persoa se atope hospitalizada ou non poida

realizar as probas propostas, adaptaranse as porcentaxes de avaliación

para establecer a súa nota, que terá simplemente carácter informativo.

Non obstante, na seguinte avaliación deberase recuperar calquera

proba que quedase sen facer e isto poderá supoñer a modificación da

nota trimestral do alumno ou alumna á hora de calcular a súa nota final.

o Se se dá a circunstancia de que o alumno ou alumna non poida realizar

a proba de maneira presencial nin en liña e, ao mesmo tempo, non teña



ningunha proba escrita anteriormente realizada, establecerase como

nota temporal un 4, que será modificada pola cualificación real unha vez

que se obteña.

o No caso de que isto acontecese na última avaliación do curso

académico, calcularase a nota media do alumno ou alumna tendo en

conta as notas das que se dispoña nesa avaliación e nas anteriores e

outorgándolle máis peso ás dúas avaliacións anteriores.

o Así mesmo, se houbese algunha persoa confinada na proba

extraordinaria, debería realizar unha proba online ben no mesmo día

establecido para a proba presencial ou ben noutro día establecido pola

persoa docente.

e) Calquera proba de avaliación poderá considerarse suspensa, e en tal caso

corresponderalle a cualificación de 0, se existe constancia de que o alumno ou

alumna copiou, permitiu que outros copiasen do seu traballo ou participou en

calquera actividade ou estratexia orientada a mellorar os resultados

académicos (seus ou de outros) mediante procedementos deshonestos

(“chuletas”, intercambio de exames, uso de móbil, mp3, “pinganillo”...). Se non

existe constancia, pero si sospeitas fundadas de que o alumno ou alumna

copiou (incongruencias e fallos de coherencia moi destacables na redacción,

preguntas teóricas perfectas e análises de textos en branco, realización de

preguntas diferentes ás propostas...) quedará a criterio da persoa docente a

repetición da proba ou a súa substitución por unha proba oral, que  tamén se

poderá facer se a presentación ou caligrafía dun exame fan que sexa ilexible.

De ser posible, a repetición da proba realizarase ese mesmo día, no tempo



restante para a realización do exame no que se detectou o procedemento

deshonesto. De non ser posible, quedará a criterio da persoa docente

establecer a data e procedemento (oral ou escrito) para a repetición da proba.

Addenda ao punto 7 – Criterios sobre a avaliación, cualificación e
promoción do alumnado

Lingua Galega e Literatura – ESO

Avaliacións trimestrais:

Hai tres avaliacións trimestrais. A nota de cada unha delas será o resultado da
suma das cualificacións acadadas durante o trimestre e atendendo ás porcentaxes
establecidas na PD.

Avaliación final:

Para acadar o aprobado na avaliación final, o alumnado deberá aprobar dúas
avaliacións e non abandonar, en ningún caso, a materia.

O alumnado que non consiga superar a materia terá a opción de recuperala
durante o período de tempo que media entre a realización da terceira
avaliación trimestral e a avaliación final. Durante ese tempo realizaranse todo
tipo de actividades de apoio, reforzo, ampliación e titoría para todo o
alumnado. O alumnado suspenso deberá acadar, cando menos, unha
cualificación de 5 puntos na proba de recuperación para poder aprobar a
materia.

Lingua Galega e Literatura – 2º BACH

Avaliacións trimestrais:

Hai tres avaliacións trimestrais. A nota de cada unha delas será o resultado da suma
das cualificacións acadadas durante o trimestre e atendendo ás porcentaxes
establecidas na PD.

Avaliación final:

A nota da avaliación final estará determinada pola media ponderada das tres
avaliacións trimestrais, co seguinte peso: 16’66 a primeira avaliación, 33’33 a segunda
avaliación e 50’01 a terceira avaliación.

Avaliación final extraordinaria:



A nota da avaliación extraordinaria será o resultado dunha proba obxectiva, para a que
entrarán todos os contidos vistos no curso e que terá a estrutura das probas ABAU
(mais sen opcionalidade). O alumnado suspenso deberá acadar, cando menos, unha
cualificación de 5 puntos na proba de recuperación para poder aprobar a materia.

Segunda Lingua Estranxeira: Portugués – ESO

Avaliacións trimestrais:

Hai tres avaliacións trimestrais. A nota de cada unha delas será o resultado da suma
das cualificacións acadadas durante o trimestre e atendendo ás porcentaxes
establecidas na PD.

Avaliación final:

O alumnado que non consiga superar a materia terá a opción de recuperala durante o
período de tempo que media entre a realización da terceira avaliación trimestral e a
avaliación final. Durante ese tempo realizaranse todo tipo de actividades de apoio,
reforzo, ampliación e titoría para todo o alumnado. O alumnado suspenso deberá
acadar, cando menos, unha cualificación de 5 puntos na proba de recuperación para
poder aprobar a materia.

Avaliación final:

O alumnado que non consiga superar a materia terá a opción de recuperala antes da
avaliación final.

Avaliación final extraordinaria:

A nota da avaliación extraordinaria será o resultado dunha proba obxectiva. O
alumnado suspenso deberá acadar, cando menos, unha cualificación de 5 puntos na
proba de recuperación para poder aprobar a materia.

Avaliación de pendentes para todos os cursos e niveis

A avaliación de pendentes non cambia os seus criterios respecto do que estaba en
vigor. Véxase a programación para maior detalle.


