
DEPARTAMENTO DE LINGUA E  LITERATURA GALEGA 

Criterios de cualificación e promoción do alumnado de 1º ESO  e 2º ESO  

 

● 10% da nota : libro de lectura. 

● 20% da nota : caderno do alumno, deberes , participación na clase e presenza e 

coidado do material. 

● 70% da nota: exames ou controis (orais ou escritos) dos contidos. Máximo, dous 

exames parciais por trimestre. 

A avaliación será continua pero para os que só suspendan a 3º avaliación,  haberá un 

exame global. 

Criterios de cualificación e promoción do alumnado de 3º ESO  e 4º ESO  

 
● 80%:  exames ou controis (orais ou escritos) dos contidos. Máximo, dous exames parciais por 

trimestre. 

● 10%: exame de lectura obrigatoria das obras literarias marcadas trimestralmente. O alumno 

que non supere o control do libro de lectura correspondente, suspenderá a avaliación. No caso 

de ser reiterativo, poderá suspender o curso e deberá superar a devandita proba na avaliación 

de setembro. 

● 10%:  caderno, participación na aula, deberes, entrega das tarefas no tempo indicado e 

presenza do material axeitado na clase. 

Descontarase ata un máximo de 1 punto por faltas, baixando cada falta 0,025 

Despois de cada avaliación poderá ofertarse, se o/a profesor/a o considera oportuno, un 

exame de recuperación. Ao final de curso, o profesorado que imparte a materia valorará a 

conveniencia de sinalar ou non un exame de recuperación final (de toda a materia, se o 

alumnado ten suspensas as tres avaliacións; de parte da materia se o alumnado ten suspensas 

unha ou dúas avaliacións 

 

Criterios de cualificación do alumnado de 1º Bacharelato e 2º Bacharelato  

 

1º Bacharelato 

 ●  80 %:  exames ou controis (orais ou escritos) dos con1dos conceptuais.  

 ● 10%: exame de lectura obrigatoria das obras literarias marcadas trimestralmente. O alumno 

que non supere o control do libro de lectura correspondente, suspenderá a avaliación. No 

caso de ser reiterativo, poderá suspender o curso e deberá superar a devandita proba na 

avaliación de setembro. 



●  10 %: realización de traballos extraescolares :revista “Rañolas”, certames literarios, tertulias 

literarias, exposicións orais e todas aquelas actividades sinaladas polo profesor na clase. 

 

Realizarase un exame ou dous por avaliación, coa súa correspondente recuperación. 

Na nota do exame aplicarase por faltas un desconto de ata 1,50. 

 

2º Bacharelato 
 
O alumnado de 2º Bacharelato realizará un máximo de 6 exames ao longo do curso, farase 

recuperación de cada avaliación.  

 -  80%,  aos exames  dos contidos conceptuais.  

-  10%,  ao libro de lectura. 

 - 10%, á análise, composición de textos, traballo e chamadas na clase e participación na  

mesma. 

Ademais dos contidos conceptuais tamén se terá en conta a corrección lingüística do exame, 

polo que sobre a cualificación global se poderán descontar ata un máximo de 2 puntos por 

erros ortográficos no caso de estudos diúrnos pero de 1 punto no caso dos  estudos 

nocturnos. 

Os erros poderán ser: 

●Moi graves: Aquelas solucións alleas ao sistema lingüís1co do galego (tempos compostos, 

mala colocación do pronome persoal átono…).Descontaranse 0,2 puntos. 

●Graves: Solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y…).Acentuación 

diacrítica. Descontarase 0,1 puntos. 

●Leves: Solucións galegas alleas ao estándar vixente. Acentuación non diacrí1ca. Penalizarase 

con 0,05 puntos. 

 

Os 12 temas de literatura e os 6 de sociolingüística distribuiranse entre as tres avaliacións. 

Nas probas anteriormente mencionadas os/as alumnos/as terán unha pregunta para 

desenvolver de sociolingüística e outra de literatura nas que se deberá demostrar un 

coñecemento básico dos distintos temas, de non ser así, o alumno terá unha penalización de 

0´50 na nota final do exame.    

 
 
 
 
 
 


