
ADDENDA Á PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Dacordo co disposto na Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a
normativa de avaliación das ensinanzas de Educación Secundaria Obrigatoria
e Bacharelato no sistema educativo de Galicia, indícanse a continuación os
cambios e especificacións que o Departamento establece en canto ós seguintes
aspectos:

1. Criterios de avaliación
2. Criterios de cualificación
3. Nota final das avaliacións ordinaria e extraordinaria

1. CONSIDERACIÓNS XERAIS

En canto ós criterios de avaliación, en liñas xerais non se derogan os criterios de
avaliación xa establecidos na programación, agás no se explicita a continuación:

- A lectura (ou no seu caso, a non lectura) dos libros de lectura establecidos
para cada nivel valoraranse cunha porcentaxe que pode variar entre o 10 e o
20%. A nota obtida na proba mediante a que se valora o grado de
comprensión de dita obra será de entre 0 e 10 puntos, e se calculará
segundo a porcentaxe fixada a puntuación que o alumno suma á súa
cualificación. En ningún caso, a non lectura da obra suporá un suspenso
automático do alumno na avaliación (derógase, así, a indicación dada na
programación ó inicio de curso que dicía: “en todo caso la lectura de
los libros propuestas es imprescindible para superar la asignatura”).

- O comportamento (especialmente se este é negativo), as faltas de
puntualidade ou de asistencia, a participación activa, ou pasiva, nas
clases…. non contarán para a nota final da avaliación. Derógase, así, o
establecido na programación de inicio de curso, onde para a ESO se
indicaba claramente para o ponderación dos criterios de avaliación que a
“actitud, trabajo diario en el aula” se ponderaba entre un 10 e un 20%. Deixa,
así, de ser un ítem ponderable a partir de agora.

- O resto das porcentaxes reelaborase de acordo con que se indica para cada
un dos cursos e niveis educativos na no punto 2 desta addenda.

- Nas probas escritas, poderase restar puntuación por faltas de ortografía e
por erros de coherencia (por exemplo, 0,1 puntos por cada falta, e ata 2
puntos por erros de coherencia ou cohesión).

- O criterio de avaliación en 2º de Bacharelato seguirá o establecido pola
CIUG, e o exame de cada un dos trimestres seguirá o modelo de
preguntas propostas para a proba das ABAU, respectando as
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puntuacións que a CIUG dá a cada parte do temario (exemplo:
comprensión dun texto e comentario crítico sobre o mesmo: 3 puntos; análise
gramatical: 3 puntos; literatura: 2 puntos; lectura, pregunta teórica e
comentario dun fragmento das obras propostas: 2 puntos.). Descontarase
nota por erros de coherencia e corrección gramatical (0.1 por cada falta, ata 2
puntos por erros graves de coherencia e cohesión).

- Tamén, tanto en 1º coma en 2º de Bacharelato, valoraranse (pero só con
carácter positivo) a entrega dos comentarios críticos propostos polo
profesor que o alumno realice na casa. En ningún caso a non entrega destes
traballos lle baixará a nota.

- Na ESO valorarase positivamente a realización de lecturas voluntarias (das
que o alumno realizará unha proba / cuestionario que acredite a lectura) e de
traballos de exposición oral sobre aspectos relacionados co programa. A
porcentaxe sumativa será será do 10% (ata un punto).

- Os procedimentos e instrumentos de avaliación serán os mesmos que os
establecidos na programación de inicio de curso (probas escritas con
preguntas de carácter teórico e práctico: estas serán de un mínimo de dúas
na ESO e 1º de Bacharelato, e de unha en 2º de Bacharelato; actividades
e/ou traballos propostos na aula para desenvolvimento na casa; libros de
lectura, que serán de carácter xeral para todo o grupo, pero que poderían
incluir lecturas voluntarias individuais propostas ós alumnos polo profesor da
materia).

Na ESO a programación do inicio do curso falaba dunha proba extraordinaria:
dacordo coa nova normativa esta pasa a ser “avaliación final”.

Os criterios de cualificación poderán variar para cada unha das etapas e niveis
educativos, mais en todo caso serán sempre explicados e comentados na aula.

A nota final da avaliación será o resultado da suma destes tres tipos de probas ou
criterios.

Lémbrase que de todo isto se dará -como xa se fai habitualmente para o noso
alumnado- a debida publicidade (por exemplo, mediante a entrega de programas
de avaliación e a súa publicación no espacio correspondente da Aula Virtual do IES
á que teñen acceso todos os alumnos).

En canto á avaliación dos alumnos coa materia pendente cursos anteriores,
non se prevén en xeral cambios co establecido ó inicio do curso na programación. A
única excepción é que o exame dos alumnos coa materia pendente de 1º de
Bacharelato farase no mes de marzo ou abril (non no mes de maio, como se
indicaba).
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Na materia de Literatura Universal, de 1º de Bacharelato, os criterios de avaliación
e de cualificación, así como os intrumentos empregados, serán os mesmo ós xa
contemplados na Programación.

2. ANÁLISE POR CURSOS

CURSO: 1º ESO +B

MATERIA: “Lingua Castelá e Literatura”

PROFESOR/A: Luca Vicente Rosato Carballido

1.- Criterios de avaliación

- Avaliaranse en cada trimestre catro dos doce bloques, os temas en que se
reparte o temario do curso (de feito, o libro de texto empregado neste nivel
amosa xa unha división de catro bloques por cada un dos tres tomos no que
se divide o libro).

- Os intrumentos de avaliación que se empregarán para cada un dos
bloques serán os seguintes: exames ou probas escritas (das partes
gramaticais e literatura, así como de comprensión lectora e redacción),
traballos propostos de carácter individual (que serán presentados ou
expostos na clase antes os demáis compañeiros: pode tratarse de recitacións
memorizadas de poemas, comentarios de obras de lectura voluntarias,
realización de reseñas literarias…).

- As tarefas para facer na casa serán valoradas só dun xeito positivo; é dicir,
a non acumulación de negativos pola falta de traballo en casa, ou por non
traer o material á clase, suporá o redeondeo á alza da nota da avaliación (por
exemplo, cun 6.5 sen negativos permitir ó alumno subir a súa nota ata o 7 na
avaliación).

- Nas probas escritas valorarase especialmente a coherencia e corrección coa
que o alumno responde ás cuestións propostas. Cada erro ortográfico, por
exemplo de acentuación ou de concordancia, restará unha décima a cada
nota parcial, sempre que se indique no enunciado da pregunta.

- Neste curso valorarase positivamente a realización de lecturas voluntarias
(das que o alumno realizará unha proba / cuestionario que acredite a lectura,
e das que mesmo fará unha exposición oral na aula) e de traballos de
exposición oral sobre aspectos relacionados co programa. A porcentaxe
sumativa será será do 10% (ata un punto).

2.- Criterios de cualificación
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Serán sempre explicados e comentados na aula, e mesmo faranse constar nunha
ficha que o profesor da materia lles pase ó alumnado ó inicio de cada trimestre (por
exemplo, a través da Aula Virtual do IES). Para este curso as ponderacións ou
porcentaxes sumativas para o resultado final serán as seguintes:

Exame ou exames de gramática e de literatura  - 80%
Exame do libro de lectura - 20%

A nota final da avaliación será o resultado da suma destes tres tipos de probas ou
criterios.

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación
correspondente.

Para o alumnado que non supere unha avaliación parcial realizarase unha proba
escrita ou exame de recuperación ó inicio da avaluación seguinte.

3ª Avaliación Parcial (6 xuño 2022):

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial consignarase a nota obtida no 3º trimestre
e adicionalmente nesa avaliación o profesor/a determinará se o alumno/a ten
superada a totalidade da materia. Para iso calcularase a media aritmética das
notas obtidas nas tres avaliacións parciais sendo necesario una nota media maior
ou igual a 5.

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará unha tarefa de reforzo
e recuperación durante o periodo do 6 ao 22 de xuño adecuadas para superar
as partes onde se teña avaliación negativa e que estarán reflictidas no informe
individualizado que elaborará o profesor/a ao remate da 3ª avaliación e que lle será
entregado ás familias e alumnado. Os criterios de avaliación e cualificación serán os
mesmos que os indicados para as tres avaliacións parciais salvo que polas
características das actividades de recuperación propostas se designen outras que
serán comunicadas ao alumno/a previamente.

Estas actividades de recuperación nese periodo indicado substitúen á “avaliación
final extraordinaria” indicada na programación didáctica publicada e que
desaparece.

Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño
2022):

O alumnado que supere a materia logo da 3ª avaliación parcial, seguirá acudindo ao
centro obrigatoriamente para realizar actividades de reforzo, profundización e
titorización consistentes en :

- Apoiar ao alumnado con partes suspensas segundo instrucións que serán
facilitadas polo profesor/a.
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- Realizará unha tarefa individual aglutinadora das capacidades adquiridas, ou
unha actividade de reforzo ou ampliación de contidos.

Esta tarefa será avaliada polo profesor e implicará, de ser o caso, o incremento de
ata 1 punto na nota final da materia que será consignada na nota da Avaliación final
ordinaria do 23 de Xuño.

Avaliación final ordinaria (23 Xuño)

A cualificación final do curso será a media aritmética simple ou ponderada das
cualificacións acadadas en cada avaliación. Será necesario obter un mínimo de 5
puntos nesa media para superar a materia:

- O alumnado que xa superara a materia na 3ª avaliación parcial poderá ter
unha nota final maior en función da tarefa ou das actividades de reforzo e
ampliación realizadas.

- Para o alumnado suspenso que realizou a tarefa de reforzo e recuperación
será a media das notas das tres avaliacións obtidas tras a cualificación de
ditas actividades no periodo do 6 ao 22 de xuño.

CURSO: 2º ESO A+B

MATERIA: “Lingua Castelá e Literatura”.

PROFESOR/A: María Gómez Piñeiro

1.- Criterios de avaliación

- Avaliaranse en cada trimestre catro dos doce bloques, os temas en que se
reparte o temario do curso (de feito, o libro de texto empregado neste nivel
amosa xa unha división de catro bloques por cada un dos tres tomos no que
se divide o libro).

- Os intrumentos de avaliación que se empregarán para cada un dos bloques
serán os seguintes: exames ou probas escritas (das partes gramaticais e
literatura, así como de comprensión lectura e redacción), traballos propostos
de carácter individual (que serán presentados os expostos na clase antes os
demáis compañeiros: pode tratarse de recitacións memorizadas de poemas,
comentarios de obras de lectura voluntarias, realización de reseñas
literarias…).

- As tarefas para facer na casa serán valoradas só dun xeito positivo; é dicir, a
non acumulación de negativos pola falta de traballo en casa, ou por non traer
o material á clase, suporá o redeondeo á alza da nota da avaliación (por
exemplo, cun 6.5 sen negativos permitir ó alumno subir a súa nota ata o 7 na
avaliación).

- Nas probas escritas valorarase especialmente a coherencia e corrección coa
que o alumno responde ás cuestións propostas. Cada erro ortográfico, por
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exemplo de acentuación ou de concordancia, restará unha décima a cada
nota parcial, sempre que se indique no enunciado da pregunta.

- Neste curso valorarase positivamente a realización de lecturas voluntarias
(das que o alumno realizará unha proba / cuestionario que acredite a lectura,
e das que mesmo fará unha exposiciòn oral na aula) e de traballos de
exposición oral sobre aspectos relacionados co programa. A porcentaxe
sumativa será será do 10% (ata un punto).

2.- Criterios de cualificación

Serán sempre explicados e comentados na aula, e mesmo faranse constar nunha
ficha que o profesor da materia lles pase ó alumnado ó inicio de cada trimestre (por
exemplo, a través da Aula Virtual do IES). Para este curso as ponderacións ou
porcentaxes sumativas para o resultado final serán as seguintes:

Exame ou exames de gramática e de literatura  - 60%
Exame do libro de lectura - 20%
Traballos e/ou exposición - 20%

A nota final da avaliación será o resultado da suma destes tres tipos de probas ou
criterios.

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación
correspondente.

3ª Avaliación Parcial (6 xuño 2022):

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial consignarase a nota obtida no 3º trimestre
e adicionalmente nesa avaliación o profesor/a determinará se o alumno/a ten
superada a totalidade da materia. Para iso calcularase a media aritmética das
notas obtidas nas tres avaliacións parcias sendo necesario una nota media maior ou
igual a 5.

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará unha tarefa de reforzo
e recuperación durante o periodo do 6 ao 22 de xuño adecuadas para superar
as partes onde se teña avaliación negativa e que estarán reflictidas no informe
individualizado que elaborará o profesor/a ao remate da 3ª avaliación e que lle será
entregado ás familias e alumnado. Os criterios de avaliación e cualificación serán os
mesmos que os indicados para as tres avaliacións parciais salvo que polas
características das actividades de recuperación propostas se designen outras que
serán comunicadas ao alumno/a previamente.

Estas actividades de recuperación nese periodo indicado substitúen á “Avaliación
final extraordinaria” indicada na programación didáctica publicada e que
desaparece.
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Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño
2022):

O alumnado que supere a materia logo da 3ª avaliación parcial, seguirá acudindo ao
centro obrigatoriamente para realizar actividades de reforzo, profundización e
titorización consistentes en :

● Apoiar ao alumnado con partes suspensas segundo instrucións que serán
facilitadas polo profesor/a.

● Realizará unha tarefas individuais de ampliación de contidos. Esta tarefa
suporá, de ser o caso, o incremento de ata 1 punto na nota final da materia
que será consignada na nota da Avaliación final ordinaria do 23 de Xuño.

Avaliación final ordinaria (23 Xuño)

A cualificación final do curso será a media aritmética simple ou ponderada das
cualificacións acadadas en cada avaliación. Será necesario obter un mínimo de 5
puntos nesa media para superar a materia:

● O alumnado que xa superara a materia na 3ª avaliación parcial poderá ter
unha nota final maior en función da tarefa ou das actividades de reforzo e/ou
ampliación realizadas.

● O alumnado suspenso realizará unha proba escrita e unha serie tarefas de
reforzo e recuperación. A nota final será a media das notas das tres
avaliacións obtidas tras a cualificación de ditas actividades no periodo do 6
ao 22 de xuño.

CURSO: 3º ESO A+ 3º ESO B

MATERIA: “Lingua Castelá e Literatura”.

PROFESOR/A: María Elena Ojea Fernández

1.- Criterios de avaliación

Continúan vixentes os reflictidos na programación para cada un dos bloques.

Corresponden á 1ª avaliación os Bloques 1-2/3-4

Corresponden á 2ª avaliación os Bloques 5-6/7-8

Corresponden á 3ª avaliación os Bloques 9-10/11-12

A asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e
das características do grupo o cal será reflictido no seguimento da programación
que mensualmente fará o departamento e que lle será comunicado ao alumnado.

Para a avaliación de cada bloque empregaranse como instrumentos de avaliación:
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● Proba escrita: Con preguntas de carácter teórico (respostas curtas,
preguntas a desenvolver e preguntas tipo test) e problemas de aplicación.
Realizaranse dúas probas cada avaliación.

● Actividades : Lista de cotexo e táboa de observación para avaliar os
problemas de aplicación propostos para traballo na aula e/ou no domicilio e
os traballos propostos incluída a exposición destos.

2.- Criterios de cualificación

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais:

Calcularase a cualificación media das probas escritas (Cualificación media probas).

Ademáis valorarase a realización das actividades propostas na aula (Cualificación
actividades).

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media
aritmética ponderada

dacordo ás seguintes porcentaxes:

Ponderación

● Cualificación media probas 40% (gramática) e 40% (literatura)
● Cualificación actividades 20%

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación
correspondente.

Para o alumnado que non supere unha avaliación parcial diseñaranse actividades
de recuperación acordes as características da materia non superada e ao perfil do
alumno/a co fin de que sexa recuperada á maior brevidade posible.

3ª Avaliación Parcial (6 xuño 2022):

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial consignarase a nota obtida no 3º trimestre
e adicionalmente nesa avaliación o profesor/a determinará se o alumno/a ten
superada a totalidade da materia. Para iso calcularase a media aritmética das
notas obtidas nas tres avaliacións parcias sendo necesario una nota media maior ou
igual a 5.

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará unha tarefa de reforzo
e recuperación durante o periodo do 6 ao 22 de xuño adecuadas para superar
as partes onde se teña avaliación negativa e que estarán reflictidas no informe
individualizado que elaborará o profesor/a ao remate da 3ª avaliación e que lle será
entregado ás familias e alumnado. Os criterios de avaliación e cualificación serán os
mesmos que os indicados para as tres avaliacións parciais salvo que polas
características das actividades de recuperación propostas se designen outras que
serán comunicadas ao alumno/a previamente.
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Estas actividades de recuperación nese periodo indicado substitúen á “Avaliación
final extraordinaria” indicada na programación didáctica publicada e que
desaparece.

Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño
2022):

O alumnado que supere a materia logo da 3ª avaliación parcial, seguirá acudindo ao
centro obrigatoriamente para realizar actividades de reforzo, profundización e
titorización consistentes en :

● Apoiar ao alumnado con partes suspensas segundo instrucións que serán
facilitadas polo profesor/a.

● Realizará unha tarefa individual aglutinadora das capacidades adquiridas, ou
unha actividade de reforzo ou ampliación de contidos.

Esta tarefa será avaliada polo/a profesor/a con lista de cotexo e táboa de
observación e significarán, de ser o caso, o incremento de ata 1 punto na nota final
da materia que será consignada na nota da Avaliación final ordinaria do 23 de Xuño.

Avaliación final ordinaria (23 Xuño)

A cualificación final do curso será a media aritmética simple ou ponderada das
cualificacións acadadas en cada avaliación. Será necesario obter un mínimo de 5
puntos nesa media para superar a materia:

● O alumnado que xa superara a materia na 3ª avaliación parcial poderá ter
unha nota final maior en función da tarefa ou das actividades de reforzo e
ampliación realizadas.

● Para o alumnado suspenso que realizou a tarefa de reforzo e recuperación
será a media das notas das tres avaliacións obtidas tras a cualificación de
ditas actividades no periodo do 6 ao 22 de xuño.

CURSO: 4º ESO A+ 4º ESO B

MATERIA: “Lingua Castelá e Literatura”.

PROFESOR/A: María Elena Ojea Fernández

1.- Criterios de avaliación

Continúan vixentes os reflictidos na programación para cada un dos bloques.

Corresponden á 1ª avaliación os Bloques 1-2/3-4

Corresponden á 2ª avaliación os Bloques 5-6/7-8

Corresponden á 3ª avaliación os Bloques 9-10/11-12

A asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e
das características do grupo o cal será reflictido no seguimento da programación
que mensualmente fará o departamento e que lle será comunicado ao alumnado.
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Para a avaliación de cada bloque empregaranse como instrumentos de avaliación:

● Proba escrita: Con preguntas de carácter teórico (respostas curtas,
preguntas a desenvolver e preguntas tipo test) e problemas de aplicación.
Realizaranse dúas probas cada avaliación.

● Actividades : Lista de cotexo e táboa de observación para avaliar os
problemas de aplicación propostos para traballo na aula e/ou no domicilio e
os traballos propostos incluída a exposición destos.

2.- Criterios de cualificación

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais:

Calcularase a cualificación media das probas escritas (Cualificación media probas).

Ademáis valorarase a realización das actividades propostas na aula (Cualificación
actividades).

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media
aritmética ponderada

dacordo ás seguintes porcentaxes:

Ponderación

● Cualificación media probas 40% (gramática) e 40% (literatura)
● Cualificación actividades 20%

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación
correspondente.

Para o alumnado que non supere unha avaliación parcial diseñaranse actividades
de recuperación acordes as características da materia non superada e ao perfil do
alumno/a co fin de que sexa recuperada á maior brevidade posible.

3ª Avaliación Parcial (6 xuño 2022):

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial consignarase a nota obtida no 3º trimestre
e adicionalmente nesa avaliación o profesor/a determinará se o alumno/a ten
superada a totalidade da materia. Para iso calcularase a media aritmética das
notas obtidas nas tres avaliacións parcias sendo necesario una nota media maior ou
igual a 5.

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará unha tarefa de reforzo
e recuperación durante o periodo do 6 ao 22 de xuño con vistas a superar as
partes onde se teña avaliación negativa e que estarán reflictidas no informe
individualizado que elaborará o profesor/a ao remate da 3ª avaliación e que lle será
entregado ás familias e alumnado. Os criterios de avalición e cualificación serán os
mesmos que os indicados para as tres avaliacións parciais salvo que polas
características das actividades de recuperación propostas se designen outras que
serán comunicadas ao alumno/a previamente.
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Estas actividades de recuperación nese periodo indicado substitúen á “Avaliación
final extraordinaria” indicada na programación didáctica publicada e que
desaparece.

Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño
2022):

O alumnado que supere a materia logo da 3ª avaliación parcial, seguirá acudindo ao
centro obrigatoriamente para realizar actividades de reforzo, profundización e
titorización consistentes en :

● Apoiar ao alumnado con partes suspensas segundo instrucións que serán
facilitadas polo profesor/a.

● Realizará unha tarefa individual aglutinadora das capacidades adquiridas, ou
unha actividade de reforzo ou ampliación de contidos.

Esta tarefa será avaliada polo/a profesor/a con lista de cotexo e táboa de
observación e significarán, de ser o caso, o incremento de ata 1 punto na nota final
da materia que será consignada na nota da Avaliación final ordinaria do 23 de Xuño.

Avaliación final ordinaria (23 Xuño)

A cualificación final do curso será a media aritmética simple ou ponderada das
cualificacións acadadas en cada avaliación. Será necesario obter un mínimo de 5
puntos nesa media para superar a materia:

● O alumnado que xa superara a materia na 3ª avaliación parcial poderá ter
unha nota final maior en función da tarefa ou das actividades de reforzo e
ampliación realizadas.

● Para o alumnado suspenso que realizou a tarefa de reforzó e recuperación
será a media das notas das tres avaliacións obtidas tras a cualificación de
ditas actividades no periodo do 6 ao 22 de xuño.

CURSO: 1º BACHARELATO A

MATERIA: Lingua Castelá e Literatura

PROFESOR: María Elena Ojea Fernández

1.- Criterios de avaliación

Continúan vixentes os reflictidos na programación para cada un dos bloques.

Corresponden á 1ª avaliación os Bloques 1-2 -3-4 Combinación de
temas de Lingüística

Corresponden á 2ª avaliación os Bloques 5-6-7-8 e de Literatura. Total:
24 temas
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Corresponden á 3ª avaliación os Bloques 9-10-11-12

A asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e
das características do grupo o cal será reflictido no seguimento da programación
que mensualmente fará o departamento e que lle será comunicado ao alumnado.

Para a avaliación de cada bloque empregaranse como instrumentos de avaliación:

● Proba escrita: Con preguntas de carácter teórico (respostas curtas,
preguntas a desenvolver e preguntas tipo test) e problemas de aplicación.
Realizaranse dúas probas cada avaliación.

● Actividades : Lista de cotexo e táboa de observación para avaliar os
problemas de aplicación propostos para traballo na aula e/ou no domicilio e
os traballos propostos incluída a exposición destos.

2.- Criterios de cualificación

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais:

Calcularase a cualificación media das probas escritas (Cualificación media probas).

Ademáis valorarase a realización das actividades propostas na aula (Cualificación
actividades).

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media
aritmética ponderada

dacordo ás seguintes porcentaxes:

Ponderación

● Cualificación media probas 40% (gramática) e 40% (literatura)
● Cualificación actividades 20%

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación
correspondente.

Para o alumnado que non supere unha avaliación parcial diseñaranse actividades
de recuperación acordes ás características da materia non superada e ao perfil do
alumno/a co fin de que sexa recuperada á maior brevidade posible.

Avaliación final ordinaria (6 de xuño de 2022):

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial (que se realizará conxuntamente coa
avaliación final ordinaria) consignarase a nota obtida e adicionalmente nesa
avaliación o profesor/a determinará se o alumno/a ten superada a totalidade
da materia. Para iso calcularase a media aritmética (ponderada ou non) das notas
obtidas nas tres avaliacións parcias sendo necesario una nota media maior ou igual
a 5.

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará actividades de apoio e
recuperación durante o periodo do 6 ao 22 de xuño con vistas a superar un
exame onde tentará de superar as partes onde teña avaliación negativa. Os criterios
de avalición e cualificación serán os mesmos que os indicados para as tres
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avaliacións parciais salvo que polas características das actividades de recuperación
propostas se designen outras que serán comunicadas ao alumno/a previamente.

Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño
2022):

O alumnado que supere a materia logo da 3ª avaliación parcial, poderá seguir
acudindo ó centro para realizar actividades de reforzo, profundización e titorización,
de manera opcional, consistentes en:

● Apoiar ao alumnado con partes suspensas segundo instrucións que serán
facilitadas polo profesor/a.

● Realizará actividades de investigación e ampliación en grupo aglutinador das
capacidades adquiridas, ou actividades de reforzo ou ampliación de contidos.

Avaliación final extraordinaria (23 Xuño)

A cualificación final do curso será a media aritmética simple das cualificacións
acadadas en cada avaliación tras a cualificación da tarefa de exame realizada no
período do 6 ao 22 de xuño. Será necesario obter un mínimo de 5 puntos nesa
media para superar a materia.

CURSO: 1º BACHARELATO B
MATERIA: Lingua Castelá e Literatura

PROFESOR: Luca Vicente Rosato Carballido

1.- Criterios de avaliación

- En cada unha das avaliacións impartiranse temas de lingüística e de
literatura.

- Na parte de Literatura a 1ª avaliación será a Idade Media, na 2ª o
Renacemento e o Barroco, e na 3ª os séculos XVIII e XIX (Ilustración,
Romanticismo e Realismo).

- Os intrumentos de avaliación que se empregarán para cada un dos
bloques serán os seguintes: exames ou probas escritas (das partes
gramaticais e literatura, así como de comprensión dun texto e elaboración
dun comentario crítico) e elaboración individual de comentarios críticos de
textos propostos polo profesor na aula.

- As tarefas para facer na casa serán valoradas só dun xeito positivo; é dicir, a
non acumulación de negativos pola falta de traballo en casa, pola non
entrega de comentarios críticos, ou por non traer o material á clase, suporá o
redeondeo á alza da nota da avaliación (por exemplo, cun 6.5 sen negativos
permitirá ó alumno subir a súa nota ata o 7 na avaliación).
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- Nas probas escritas valorarase especialmente a coherencia e corrección coa
que o alumno responde ás cuestións propostas. Cada erro ortográfico, por
exemplo de acentuación ou de concordancia, restará unha décima a cada
nota parcial, sempre que se indique no enunciado da pregunta.

2.- Criterios de cualificación

Serán sempre explicados e comentados na aula, e mesmo faranse constar nunha
ficha ou programa da avaliación que o profesor da materia lles entregará ós alumos
ó inicio de cada trimestre (e que figurará tamén na Aula Virtual do IES).

Para este curso as ponderacións ou porcentaxes sumativas para o resultado final
serán as seguintes:

Exame ou exames de gramática - 40 %
Exame de literatura  - 40%
Exame do libro de lectura - 20%

A nota final da avaliación será o resultado da suma ponderada destes tres tipos
de probas ou criterios.

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación
correspondente.

Para o alumnado que non supere unha avaliación parcial realizarase unha proba
escritaa ou exame de recuperación ó inicio da avaluación seguinte.

Avaliación final ordinaria (6 de xuño de 2022):

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial (que se realizará conxuntamente coa
avaliación final ordinaria) consignarase a nota obtida e adicionalmente nesa
avaliación o profesor/a determinará se o alumno/a ten superada a totalidade da
materia. Para iso calcularase a media aritmética das notas obtidas nas tres
avaliacións parciais sendo necesario una nota media maior ou igual a 5.

A media final farase tendo en conta nota a media real das ponderacións en cada
unha das avaliacións (nota que terá ata dous decimais), que pode ou non coincidir
coa nota que lles figuraba no boletín. Por exemplo: un alumno cun 7.35 nunha das
avaliacións terá un 7 no boletín (e no Xade), pero a media final farase ca nota cos
dous decimais; do mesmo xeito, a un alumno que levase un 7 no boletín, pero cuxa
ponderación dera 6.80, se lle calculará a nota media final a partir desta última.

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará actividades de apoio e
recuperación durante o periodo do 6 ao 22 de xuño con vistas a superar un
exame de repesca a realizar nesas datas, onde tentará superar as partes onde
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teña avaliación negativa. Os criterios de avaliación e cualificación serán os mesmos
que os indicados para as tres avaliacións parciais.

Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño
2022):

O alumnado que supere a materia logo da 3ª avaliación parcial, poderá seguir
acudindo ao centro para realizar actividades de reforzo, profundización e ampliación
de contidoas.

Avaliación final extraordinaria (23 Xuño)

A cualificación final do curso será a media aritmética das cualificacións acadadas en
cada avaliación tras a cualificación da tarefa de exame realizada no período do 6 ó
22 de xuño. Será necesario obter un mínimo de 5 puntos nesa media para superar a
materia.

CURSO: 2º BACHARELATO A

MATERIA: Lingua Castelá e Literatura

PROFESORA: María Elena Ojea Fernández

1.- Criterios de avaliación

Continúan vixentes os reflictidos na programación para cada un dos bloques.

Corresponden á 1ª avaliación os Bloques 1-2 Lingua e Literatura segundo os criterios

Corresponden á 2ª avaliación os Bloques 3-4 da CIUGA

Corresponden á 3ª avaliación os Bloques 5-6

A asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e
das características do grupo o cal será reflictido no seguimento da programación
que mensualmente fará o departamento e que lle será comunicado ao alumnado.

Para a avaliación de cada boque empregaranse como instrumentos de avaliación:

● Proba escrita: Con preguntas de carácter teórico (respostas curtas,
preguntas a desenvolver e preguntas tipo test) e problemas de aplicación.
Realizaranse dúas probas cada avaliación.

● Actividades : Lista de cotexo e táboa de observación para avaliar os
problemas de aplicación propostos para traballo na aula e/ou no domicilio e
os traballos propostos incluída a exposición destos.

2.- Criterios de cualificación

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais:

Calcularase a cualificación media das probas escritas (Cualificación media probas).
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Ademáis valorarase a realización das actividades propostas na aula (Cualificación
actividades).

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media
aritmética ponderada

dacordo ás seguintes porcentaxes:

Ponderación

● Cualificación media probas 80%
● Cualificación actividades 20%

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación
correspondente.

Para o alumnado que non supere unha avaliación parcial diseñaranse actividades
de recuperación acordes ás características da materia non superada e ao perfil do
alumno/a co fin de que sexa recuperada á maior brevidade posible.

Avaliación final ordinaria (segundo calendario das probas ABAU):

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial (que se realizará conxuntamente coa
avaliación final ordinaria) consignarase a nota obtida e adicionalmente nesa
avaliación o profesor/a determinará se o alumno/a ten superada a totalidade
da materia. Para iso calcularase a media aritmética (ponderada ou non) das notas
obtidas nas tres avaliacións parcias sendo necesario una nota media maior ou igual
a 5.

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará actividades de reforzo
e recuperación durante o período establecido entre a avaliación final ordinaria
e a avaliación final extraordinaria (segundo calendario das probas ABAU).
Estas actividades prepararán para a superación dunha proba de exame onde o
alumnado suspenso tentará de superar as partes onde se teña avaliación negativa.
Os criterios de avalición e cualificación serán os mesmos que os indicados para as
tres avaliacións parciais salvo que polas características das actividades de
recuperación propostas se designen outras que serán comunicadas ao alumno/a
previamente.

Avaliación final extraordinaria (segundo calendario das probas ABAU)

A cualificación final do curso será a media aritmética simple ou ponderada das
cualificacións acadadas en cada avaliación, tras a cualificación da proba de exame
realizada no período entre a avaliación final ordinaria e a avaliación final
extraordinaria. Será necesario obter un mínimo de 5 puntos nesa media para
superar a materia.
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CURSO: 2º BACHARELATO B

MATERIA: Lingua Castelá e Literatura

PROFESOR: Luca Vicente Rosato Carballido

1.- Criterios de avaliación

- En cada unha das avaliacións impartiranse temas de lingüística e de
literatura.

- Os intrumentos de avaliación que se empregarán para cada cada
avaliación seguintes: un exames ou proba escrita (das partes gramaticais e
literatura, así como de comprensión dun texto e elaboración dun comentario
crítico, e libro ou libros de lectura). Nesta proba (no comentario crítico, mais
tamén nas preguntas de teoría literaria e dos libros de lectura) valorarase
especialmente a coherencia e corrección coa que o alumno responde ás
cuestións propostas. Cada erro ortográfico, por exemplo de acentuación ou
de concordancia, restará unha décima a cada nota parcial. Este criterio é o
mesmo que establece a CIUG na corrección dos examens das ABAU.

- Os libros de lectura establecidos pola CIUG dividiranse do seguinte xeito:
Romancero gitano na 1ª avaliación, El lector de Julio Verne e La Fundación
na 2ª, e Crónica de una muerte anunciada na 3ª. En cada unha das probas
escritas ou exames que se fará na avaliación haberá alomenos unha
pregunta de carácter teórico e de comentario e localización dun fragmento da
obra correspondente a cada trimestre, seguindo os modelos de anos
anteriores propostos pola CIUG.

- Na segunda avaliación farase ademáis unha proba especifíca de cada un dos
dous libros de lectura. A nota será de entre 0 e 2 puntos (tendo en conta que
nas PAAU estas preguntas pondéranse en 2 puntos cada unha), e fará media
aritmética coa nota da pregunta do libro correspondente no exame final de
avaliación.

- Na parte de Literatura a 1ª avaliación constará de catro temas, de tres na 2ª,
e tamén de tres na 3ª avaliación: no exame a nota correspondente a este
apartado se valorará cun máximo de 2 puntos, e será tanto teórica como de
comentario dun texto literario. Nisto síguense tamén as orientacións da CIUG
para este curso.

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a
avaliación correspondente.

Para o alumnado que non supere unha avaliación realizarase unha proba de
recuperación.

Avaliación final ordinaria (segundo calendario das probas ABAU):
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Logo de realizada a 3ª avaliación parcial (que se realizará conxuntamente coa
avaliación final ordinaria) consignarase a nota obtida e adicionalmente nesa
avaliación o profesor/a determinará se o alumno/a ten superada a totalidade
da materia. Para iso calcularase a media aritmética das notas obtidas nas tres
avaliacións parcias sendo necesario una nota media maior ou igual a 5.

A media final farase tendo en conta nota a media real das ponderacións en cada
unha das avaliacións (nota que terá ata dous decimais), que pode ou non coincidir
coa nota que lles figuraba no boletín. Por exemplo: un alumno cun 7.35 nunha das
avaliacións terá un 7 no boletín (e no Xade), pero a media final farase coa nota cos
dous decimais; do mesmo xeito, a un alumno que levase un 7 no boletín, pero cuxa
ponderación dera 6.80, se lle calculará a nota media final a partir desta última.

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará actividades de reforzo e
recuperación durante o período establecido entre a avaliación final ordinaria e a
avaliación final extraordinaria (segundo calendario das probas ABAU). Estas
actividades prepararán para a superación dunha proba de exame onde o alumnado
suspenso tentará de superar as partes onde teña avaliación negativa. Os criterios
de avaliación e cualificación serán os mesmos que os indicados para as tres
avaliacións parciais.

Avaliación final extraordinaria (segundo calendario das probas ABAU)

A cualificación final do curso será a media aritmética simple das cualificacións
acadadas en cada avaliación, tras a cualificación da proba de exame realizada no
período entre a avaliación final ordinaria e a avaliación final extraordinaria. Será
necesario obter un mínimo de 5 puntos nesa media para superar a materia.
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