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CRITERIOS XERAIS DE CORRECCIÓN 
 

Primeira parte (1 punto) 

Resumo ou esquema. O propósito é ou ben que o alumnado demostre a súa capacidade de síntese producindo un 
novo texto que reduza a información contida no fragmento sen afectar ao contido global (resumo) ou ben, se o 
prefire, que demostre a súa capacidade de análise extraendo e xerarquizando as ideas principais (esquema). A 
través da lectura tanto do resumo como do esquema, alguén que non lese o texto debería poder saber de que trata e 
cales son as ideas principais. 

O resumo non debe conter valoracións, opinións ou ideas propias que non procedan do texto. Aplicaranse ademais 
penalizacións por non axustarse ás condicións básicas dun resumo: por non plasmar con expresión propia as ideas 
do texto descontarase ata a metade da puntuación (non é aceptable copiar literalmente fragmentos ou párrafos do 
texto); cando a extensión resulte impropia dun resumo poderase descontar tamén ata medio punto. 

O esquema deberá ordenar as ideas e xerarquizarlas, incluíndo as principais e as secundarias. Empregaranse 
esquemas nominais e non oracionais para cada un dos epígrafes. Aplicaranse tamén penalizacións por non 
axustarse ás condicións básicas dun esquema: por non concretar axeitadamente as ideas poderase descontar ata 
medio punto; o mesmo por non relacionalas axeitadamente. 

 

Segunda parte (2 puntos) 

Comentario crítico. A meta é comprobar se o alumnado comprende o contido do texto, se é quen de expresar a 
confrontación das súas propias ideas coas defendidas no texto e se é quen de extraer conclusións razoadas desta 
confrontación. En consecuencia, unha paráfrase coherente do texto poderá cualificarse cun máximo de 0.75 
puntos; se a alumna ou o alumno é quen de argumentar razoadamente o seu acordo ou desacordo coas ideas 
sostidas no texto e mesmo transferir o seu contido a outras realidades, poderá recibir a puntuación máxima. 

Permitímonos recordar aquí as orientacións contidas na última circular e dirixidas ao alumnado: 1. Deberás tratar 
de convencer con argumentos e contraargumentos. 2. Deberás organizar o teu texto debidamente; podes 
estruturalo en partes (sen indicalas) como, por exemplo, tesis, argumentación e conclusión. 3. Deberás manexar os 
recursos lingüísticos axeitados: verbos de pensamento, de dúbida… adverbios e conectores que faciliten a 
exposición de argumentos, fórmulas que impliquen ao receptor, etc. 4. Valoraremos a corrección e a adecuación 
da linguaxe ao que se solicita, preferindo sempre a sinxeleza aos tópicos e ás fórmulas de recheo. 5. Deberías ser 
quen de detectar os criterios nos que se basea o autor para defender o que di. 6. Deberías ser capaz de engadir 
exemplos que ilustren os teus argumentos ou contraargumentos e deberías ser capaz de chegar a conclusións, 
aínda que sexan provisionais. 7. Non se trata de realizar unha análise formal do texto, aínda que poderás referirte a 
algún trazo formal se estimas que contribúe a reforzar a túa argumentación. 8. Penalizaremos o feito de repetires o 
texto, que digas obviedades, que empregues frases ocas ou insustanciais, rexistros coloquiais ou que cometas erros 
de expresión ou ortográficos. 

 

Nota: 

Haberá de terse en conta, unha vez aplicados os criterios de corrección e avaliado o exame completo, a corrección 
formal e a destreza da alumna ou alumno no uso escrito da lingua. 

Así, descontarase da cualificación global obtida no exame ata un máximo de 2 puntos por erros ortográficos e por 
erros no uso do léxico (tanto por emprego inadecuado de termos como por interferencias doutras linguas). 
Descontarase 0.1 punto por cada falta de ortografía non repetida e por cada erro no léxico, e 0.1 por cada dous 
erros non repetidos no uso do acento gráfico (acentos que faltan ou que sobran). Os erros débense marcar no 
exame (rodeados con círculos); o número de faltas/erros e acentos, e os descontos practicados débense indicar 
claramente no apartado “observacións”. Por exemplo: 

6 faltas + 12 tildes 

5.5 -1.2 (por erros)= 4.3 

  


