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SISTEMA DE AVALIACIÓN DA MATERIA: 

O método de avaliación desta materia consistirá na avaliación continua das distintas competencias básicas 

do alumnado en galego. Polo tanto, a nota final dependerá de: 

 

 A asistencia e a participación (permítense un máximo de 5 faltas a longo do semestre). 

 Probas e exercicios obrigatorios  que se explicarán na aula. 

 Exame final, que se realizará na última semana de clases. 

 

Polo tanto, mediante este sistema de avaliación os alumnos ficarán xa libres da materia no mes de xaneiro. 

Lembra que cómpre ter aprobado un mínimo do 60% do total para pasar a materia.  

 

 Expresión oral (10%)  
Durante o semestre realizaranse na aula distintas representacións de situacións comunicativas tanto en 

parellas como individuais. Dúas destas representacións serán avaliadas, contando cada unha 5 puntos.  

 

 Expresión escrita (10%)  

Haberá que entregar dúas redaccións durante o semestre (5 puntos cada unha). A temática e a lonxitude 

iranse determinando nas aulas.  

 

 Comprensión oral (10%)  

Nas sesións de clase traballarase de maneira frecuente con audicións. Faranse dous exercicios de 

comprensión oral avaliábeis durante o semestre (5 puntos cada un).  

 

 Comprensión escrita (10%) = data de entrega martes 12 de xaneiro 

Os alumnos deberán ler ao longo do semestre a novela O único que queda é o amor de Agustín Fernández 

Paz (dispoñible na biblioteca) e entregar un traballo na data indicada que suporá 10 puntos sobre a nota total.  

 

 Proba final (60%) = martes 26 de xaneiro 

O penúltimo día de aulas realizarse unha proba final sobre os contidos gramaticais, léxicos e culturais vistos 

na aula, así como breves exercicios sobre compresión oral e expresión e compresión escrita (60 puntos).  

 

* E que pasa se non acado un 60% co método de avaliación continua? 

As persoas que non acaden un 60% terán a posibilidade de presentarse a un exame xeral no mes de febreiro 

cuxa nota será a puntuación final do alumno. Non é posible presentarse a esta proba oficial para subir nota. 

 

En calquera caso, esta será a escala empregada para calcular a puntuación final, sendo sempre necesario ter 

acadado máis dun 60% sobre o total.  

 

 

 

 

 

** Días nos que non se impartirán aulas: 24 de novembro, 22 de decembro e 7 de xaneiro. 

              - 60 1: NEDOVOLJAN 

60-70 2: DOVOLJAN 

70-80 3: DOBRO 

80-90 4: VRLO DOBRO 

90-100 5: IZVRSTAN 


