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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación

1ª Avaliación

Cálculo da nota da 1ª avaliación:
         —Nota das probas escritas (80%)
         —Nota de tarefas (20%)

Procedemento de recuperación da 1ª avaliación: Dada a natureza práctica e 
instrumental da materia, a avaliación do bloque de contidos relacionados co 
coñecemento da lingua é continua. Valorarase a evolución progresiva do 
alumno, e coma se reflicte abaixo, a fórmula aplicada para a obtención da 
avaliación final concede maior peso a terceira avaliación.
         Se o/a discente non aprobase algún bloque de contidos desta avaliación, 
podería recuperalo antes da avaliación ordinaria.
         Tendo en conta que a avaliación é formativa, tamén se supervisan e 
rectifican nas seguintes avaliacións aqueles aspectos do proceso de ensinanza 
e aprendizaxe co fin de contribuír a mellorar a adquisición de competencias.

2ª Avaliación

Cálculo da nota da 2ª avaliación:
         —Nota das probas escritas (80%)
         —Nota de tarefas (20%)

Procedemento de recuperación da 2ª avaliación: Similar ao da 1ª avaliación.

3º Avaliación

Cálculo da nota da 3ª avaliación:
         —Nota das probas escritas (80%)
         —Nota de tarefas (20%)

Procedemento de recuperación da 3ª avaliación: Similar ao da 1ª e 2ª 
avaliacións.

Cualificación final
Cálculo da nota da avaliación final: Realizarase unha media ponderada, 
consonte a seguinte distribución: 50% (media da primeira e da segunda 
avaliación) e 50% (nota da terceira avaliación).

Proba
extraordinaria

para BAC

Avaliaranse os estándares traballados ao longo do curso nunha proba que será 
similar ás que se viñeron facendo ao longo do ano académico. A distribución dos
contidos será do 50% para os contidos de lingua e do 50% para os contidos de 
literatura. Aparecerán cuestións prácticas e tamén teóricas. Incluiranse 
preguntas relacionadas coas catro lecturas avaliabéis.

Alumnado de
materia pendente

Non aplicábel.

Non aplicábel.
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2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a avaliación final 
ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC (Preparación probas 
extraordinarias e avaliación de acceso á universidade)

Metodoloxía

Empregaranse dous tipos de metodoloxías:
      O alumnado que teña que facer a proba extraordinaria traballará 
cuestións similares ás da proba e fará actividades e tarefas guiadas co fin de 
superar a materia.
      Doutra banda, o alumnado que teña a materia superada fará traballos de 
repaso e reforzo, sobre os contidos leccionados durante o curso, co gallo de 
preparar as probas da ABAU, para quen se presente, ou afianzar os contidos
vistos durante o curso, para quen desexe.

Actividades tipo
Boletíns de traballo con actividades similares ás do exame da convocatoria 
extraordinaria. Explicacións e resolución de dúbidas.

Materiais e recursos
Boletíns de traballo, libros de consulta, apuntamentos, pizarra dixital, 
proxector
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