
CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

En todos os niveis se iniciará o curso coa avaliación inicial  para comprobar o nivel do alumnado e introducir
algún dos novos contidos que se traballarán durante o curso. O procedemento será basicamente cuestións
directas e diálogo con todo o grupo ou probas escritas sinxelas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Os criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen
aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias, e
responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina. Foron elaborados para cada curso seguindo o
decreto de referencia.
A lei contempla os chamados “Estándares de aprendizaxe avaliables” que son especificacións dos criterios de
avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber,
comprender  e  saber  facer  en  cada  disciplina.  Deben ser  observables,  medibles  e  avaliables,  e  permitir
graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e
comparables. O cales son especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de
aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina.
Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben
contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables.

Neste curso, en cada materia seguiranse os estándares de aprendizaxe fixados no currículo e fixaranse uns
contidos mínimos expostos nunha táboa para cada nivel. A programación estará en constante avaliación para
nos próximos cursos poder engadir as rúbricas.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

Os  instrumentos  a  empregar  no  proceso  de  avaliación  comúns  a  todos  os  cursos  dependentes  do
departamento son:

As probas escritas, cando se consideren oportunas, nas que se valorará o grao de asimilación dos contidos.
O caderno do alumno, cartafol no ordenador de traballo ou carpeta compartida có profesor na nube,
na que deberán estar recollidas tódalas actividades da materia, deseños e expresión gráfica, apuntes das
explicacións, diario do taller, resumo dos traballos de investigación, etc. Poderá ser avaliado sen previo aviso.
Nela se valorarán aspectos tales como a calidade dos contidos, a constancia, o interese, o gusto polo orde e
a limpeza, a atención prestada ás explicacións, e o grao de asimilación dos contidos. Este instrumento será
substituído por outros formatos no caso de Informática e TICs, a determinar polo profesorado (por exemplo:
blogues, documentos compartidos, etc)
A observación directa na clase, na aula de informática e no obradoiro, coa que se pode valorar, o interese, a
forma  de  traballar,  individualmente  e  en  grupo,  a  participación,  o  respecto  ás  normas,  o  emprego  do
vocabulario técnico, o uso correcto das ferramentas e das técnicas de traballo, o comportamento, etc.
Os  traballos-documentos que  se  pidan  (poderán  ser  anteproxectos,  proxectos,  informes,  traballos  de
investigación, planos, deseños, páxinas web, blogs, presentacións, wiki, etc) nos que se valorarán aspectos
relativos á calidade do contido, a presentación e a puntualidade de entrega.



Os  obxectos-mecanismos-instalacións  construídos e/ou  deseñados  nos  que  se  valorarán  diversos
aspectos dependentes da unidade na que se encaixen e que os alumnos e alumnas coñecerán previamente.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.
O peso de cada un dos instrumentos de avaliación citados no apartado anterior poderá variar segundo a
unidade que se estea a traballar e o momento do curso. En calquera caso, o alumno non poderá ter unha
nota de cero en ningún dos puntos anteriormente citados para poder promocionar ou para poder facer a
media.
Para poder aprobar a materia débese ter unha nota  superior a 3, en tódolos exames feitos, para obter a
media entre eles. En caso contrario, considérase que o alumno non acadou os obxectivos propostos e non
aprobará  a  materia.  Nos casos dos  alumnos con NEE ou  os  que  cursen  un  Programa de  Mellora  ao
Prendizaxe (PMAR), o profesor decidirá se pode facer media en función dos obxectivos que o alumno non
acade. A nota final, sumados tódolos apartados debe ser maior o igual a 5 para aprobar.
Habitualmente  e  como  norma,  as  probas finais  ou  extraordinarias  de  setembro  constarán  dunha  proba
escrita sobre os contidos da materia onde a nota ten que ser maior ou igual a 5 para superala.
Nas probas finais ou extraordinarias de setembro o Departamento poderá propoñer un informe de deseño dun
proxecto de construción no taller e/ou un boletín de actividades que o alumno entregará antes da realización
da proba escrita dos contidos relacionados co nivel, e formarán parte da nota final sendo imprescindible a súa
realización.

MATERIA DE TECNOLOXÍA NIVEL ESO



PROBAS ESCRITAS: 40% da nota. 
É necesario ter a lo menos un 3 sobre 10 para facer media co resto dos criterios de cualificación. As probas
constan de exercicios teóricos e prácticos. 

• 2º ESO

PROXECTO E TRABALLO DE TALLER/INFORMÁTICA:  50% da nota. 
Terase en conta todas as actividades individuais e grupais realizadas ao longo do trimestre, o caderno do
alumno

TRABALLO DE CLASE/COMPORTAMENTO: 10% da nota. 
Neste apartado poderase ter en conta:

• Os días que o alumno fai os deberes.

• O comportamento diario.

• Participación en actividades complementarias do Departamento

SE SÓ SE REALIZA ALGÚNS DOS APARTADOS, POR EXEMPLO SÓ O PROXECTO ESCRITO, O RESTO
DA NOTA ENGÁDESE Á DA PROBA ESCRITA

• 3º e 4º ESO 

PROXECTO E TRABALLO DE TALLER/INFORMÁTICA:  40% da nota. 
Esta porcentaxe divídese nun 20% para o proxecto escrito e dun 20% para a realización práctica do proxecto.
Para ter unha avaliación apta deben obterse  a lo menos 2 puntos neste apartado. Máis detalladamente
temos

TRABALLO DE CLASE/COMPORTAMENTO: 20% da nota. 
Neste apartado poderase ter en conta:

• Os días que o alumno fai os deberes.

• O caderno e como o alumno ten todas as explicacións e exercicios nela.

• O comportamento diario.

• Traballo desenrolado na aula de informática.

SE  NON  SE  REALIZA  PROXECTO  OU  NON  SE  UTILIZA  A  AULA  DE  INFORMÁTICA,  A  PARTE
CORRESPONDENTE DA NOTA ENGÁDESE Á DA PROBA ESCRITA.

A CUALIFICACIÓN FINAL E RECUPERACIÓN DA MATERIA
• Media  aritmética  dos  tres  trimestres  no  caso  de  que  as  tres  cualificacións  de  avaliación  sexan

superiores a 5.
• Media aritmética dos tres trimestres no caso de que se teñan realizado algún exame de recuperación

e se obtivese unha cualificación positiva.
• Media aritmética das tres avaliacións no caso de ter   unha única avaliación suspensa despois dos

exames de recuperación e só no caso de que a nota de dito exame de recuperación sexa superior a
4.



A cualificación final será negativa no caso de que despois de realizados os exames de recuperación:
• O alumno teña máis dunha avaliación suspensa, independentemente da nota obtida.

• O alumno teña unha avaliación suspensa cunha cualificación inferior a 4.

• No caso de que as recuperacións sexan en xuño nun só exame, o alumno deberá aprobar cada

exame suspenso por separado tendo que obter unha nota superior a 4 en cada un deles para poder
facer media co resto de trimestres.

MATERIA DE PROGRAMACIÓN 2º ESO

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Os  instrumentos  a  empregar  no  proceso  de  avaliación  comúns  a  todos  os  cursos  dependentes  do
departamento son:
A carpeta compartida có profesor na nube, debido aos contidos da materia os alumnos terán que ter os
traballos propostos polo profesor nunha carpeta na nube que terá que compartir con él,  na que deberán estar
recollidas tódalas actividades da materia. Poderá ser avaliado sen previo aviso. Nela se valorarán aspectos
tales como a calidade dos contidos, a constancia, o interese, o gusto polo orde e a limpeza, a atención
prestada ás explicacións, e o grao de asimilación dos contidos. 
A observación directa na clase, na aula de informática e no obradoiro, coa que se pode valorar, o interese,
a  forma de traballar,  individualmente e  en grupo,  a  participación,  o  respecto  ás normas,  o  emprego do
vocabulario técnico, o uso correcto das ferramentas e das técnicas de traballo,  o comportamento, etc.
Os exames, resolver correctamente as preguntas propostas.
As  prácticas, a correcta realización das mesmas en base a unha explicación previa ademais de aspectos
relativos á calidade do contido, a presentación e a puntualidade de entrega.

Nos exames prácticos e nas prácticas, valóranse aspectos como:
• Exactitude na realización da tarefa asignada

• Entregar o material dentro do prazo asignado

• Correcta finalización da mesma

• Coñecer  e  saber  empregar  as  ferramentas  e  menús  explicados  do  programa

correspondente
• Saber  resolver  pequenas  dificultades  manexando  as  diferente  ferramentas  do

programa que se está a empregar
• Adquirir a autonomía necesaria para poder aprender a utilizar un programa novo

• Facer o exame no tempo asignado

• Orixinalidade e creatividade

PROBAS ESCRITAS: 40% da nota. 
Será necesario ter a lo menos un  3 sobre 10 para facer media co resto dos criterios de cualificación. As
probas constan de exercicios teóricos e prácticos. Para obter unha avaliación apta deben estar correctamente
resoltos polo menos a metade da parte práctica e a metade da parte teórica.



PROXECTO E TRABALLO DE AULA: 50% da nota. 
O traballo diario na materia é necesario para a superación da materia. Os contidos traballaranse mediante
prácticas que constarán de enunciados para que o alumno aplique os contidos. Terase en conta:

• Os alumnos traballarán individualmente.

• As prácticas serán avaliadas.

• Deberán ser entregadas dentro do prazo asignado. No caso contrario  a nota será a metade da

correspondente.
• Unha práctica non entregada suporá un cero na mesma.

TRABALLO DE CLASE/COMPORTAMENTO: 10% da nota.
Neste apartado poderase ter en conta:

• Os días que o alumno fai os deberes.

• O caderno e como o alumno ten todas as explicacións e exercicios nela.

• O comportamento diario.

NO CASO DE NON AVALIAR ALGÚN DOS APARTADOS SUMARASE O SEU PESO AO PROXECTO E 
TRABALLO DE AULA.

A CUALIFICACIÓN FINAL E RECUPERACIÓN DA MATERIA

• Media  aritmética  dos  tres  trimestres  no  caso  de  que  as  tres  cualificacións  de  avaliación  sexan

superiores a 5.
• Media aritmética dos tres trimestres no caso de que se teñan realizado algún exame de recuperación

e se obtivese unha cualificación positiva.
• Media aritmética das tres avaliacións no caso de ter   unha única avaliación suspensa despois dos

exames de recuperación e só no caso de que a nota de dito exame de recuperación sexa superior a
4.

A cualificación final será negativa no caso de que despois de realizados os exames de recuperación:
• O alumno teña máis dunha avaliación suspensa, independentemente da nota obtida.

• O alumno teña unha avaliación suspensa cunha cualificación inferior a 4.

• No caso de que as recuperacións sexan en xuño nun só exame, o alumno deberá aprobar cada

exame suspenso por separado tendo que obter unha nota superior a 4 en cada un deles para poder
facer media co resto de trimestres.

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA
Os criterios de avaliación mínimos esixibles para obter unha avaliación positiva son os seguintes:

1. Recoñecer os elementos básicos dun programa (variables, funcións, ...)
2. Representar algoritmos mediante diagramas de fluxo.
3. Resolver problemas sinxelos utilizando algoritmos.
4. Realizar programas básicos utilizando o programa Scratch con manexo de variables e operacións



aritméticas.
5. Programar bucles básicos.
6. Verificar o funcionamento de programas para depuralos ou optimizar o seu funcionamento.
7. Elaborar e publicar contidos na web integrando información textual, gráfica e multimedia.

MATERIA DE TICs 4ºESO

Realizaranse varias probas ao longo de cada avaliación. As probas versarán sobre os diferentes aspectos
tratados en cada unidade didáctica podendo ser tanto prácticos como teóricos. Para ter superada cada proba
esixirase un mínimo de 3 nunha puntuación sobre 10. A nota final será a media de tódalas probas feitas na
avaliación correspondente. Cómpre facer tódalas probas e ter un mínimo de 5 puntos en tódalas probas.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Nos exames, resolver correctamente as preguntas propostas.
A carpeta compartida có profesor na nube, debido aos contidos da materia os alumnos terán que ter os
traballos propostos polo profesor nunha carpeta na nube que terá que compartir con él,  na que deberán estar
recollidas tódalas actividades da materia. Poderá ser avaliado sen previo aviso. Nela se valorarán aspectos
tales como a calidade dos contidos, a constancia, o interese, o gusto polo orde e a limpeza, a atención
prestada ás explicacións, e o grao de asimilación dos contidos. 
Nas prácticas, a correcta realización das mesmas en base a unha explicación previa.
Nos exames prácticos e nas prácticas, valóranse aspectos como:

• Exactitude na realización da tarefa asignada

• Entregar o material dentro do prazo asignado

• Correcta finalización da mesma

• Coñecer  e  saber  empregar  as  ferramentas  e  menús  explicados  do  programa

correspondente
• Resolver  pequenas dificultades manexando as diferente  ferramentas do programa

empregado
• Adquirir a autonomía necesaria para poder aprender a utilizar un programa novo

• Facer o exame no tempo asignado

• Orixinalidade e creatividade

PROBAS ESCRITAS: 30% da nota. 
Será necesario ter a lo menos un  3 sobre 10 para facer media co resto dos criterios de cualificación. As
probas  poden  constar  de  exercicios  teóricos  e  prácticos.  Para  obter  unha  avaliación  apta  deben  estar
correctamente respondidos polo menos a metade da parte práctica e a metade da parte teórica.

PROXECTO OU/E TRABALLO DE AULA: 60% da nota. 
O traballo diario na materia é necesario para a superación da materia. Os contidos traballaranse mediante
prácticas que constarán de enunciados para que o alumno aplique os contidos. Terase en conta:

• Os alumnos traballarán individualmente.

• As prácticas serán avaliadas.



• Deberán ser entregadas dentro do prazo asignado. No caso contrario  a nota será a metade da

correspondente.
• Unha práctica non entregada suporá un cero na mesma.

TRABALLO DE CLASE/COMPORTAMENTO: 10% da nota.

Ao mesmo tempo se valoran aspectos xerais como o coidado e respecto polo material e a súa correcta 
utilización. A curiosidade e o interese pola materia, a puntualidade, a orden, limpeza e correcta postura no 
posto de traballo, a organización etc.

UNHA CUALIFICACIÓN  NON  APTA EN  CALQUERA DOS  APARTADOS  SUPÓN  UN  SUSPENSO  NA
AVALIACIÓN CORRESPONDENTE.

PARA APROBAR A MATERIA CÓMPRE TER APROBADAS TÓDALAS AVALIACIÓNS.

UN COMPORTAMENTO MOI NEGATIVO OU GRAVE SEGUNDO AS NORMAS DE CONVIVENCIA PODERÁ
SUPOÑER UNHA VALORACIÓN NEGATIVA FINAL INDEPENDENTEMENTE DAS NOTAS OBTIDAS EN
CALQUERA DOS APARTADOS.

CANDO  A  NOTA  PONDERADA  DE  TÓDOLOS  CRITERIOS  DE  CUALIFICACIÓN  SEXA  ≥  5
CONSIDÉRASE A MATERIA APROBADA. 

CUALIFICACIÓN FINAL E RECUPERACIÓN DA MATERIA
• Media  aritmética  dos  tres  trimestres  no  caso  de  que  as  tres  cualificacións  de  avaliación  sexan

superiores a 5.
• Media aritmética dos tres trimestres no caso de que se teñan realizado algún exame de recuperación

e se obtivese unha cualificación positiva.
• Media aritmética das tres avaliacións no caso de ter   unha única avaliación suspensa despois dos

exames de recuperación e só no caso de que a nota de dito exame de recuperación sexa superior a
4.

A cualificación final será negativa no caso de que despois de realizados os exames de recuperación:
• O alumno teña máis dunha avaliación suspensa, independentemente da nota obtida.

• O alumno teña unha avaliación suspensa cunha cualificación inferior a 4.

No caso de que as recuperacións sexan en xuño nun só exame, o alumno deberá aprobar cada exame
suspenso por separado tendo que obter unha nota superior a 4 en cada un deles para poder facer media co
resto de trimestres.



MATERIA DE TICs 1º-2º BACHARELATO

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Realizaranse varias probas ao longo de cada avaliación. As probas versarán sobre os diferentes aspectos
tratados en cada unidade didáctica podendo ser tanto prácticos como teóricos. Para ter superada cada proba
esixirase un mínimo de 5 nunha puntuación sobre 10. A nota final será a media de tódalas probas feitas na
avaliación correspondente. Cómpre facer tódalas probas e ter un mínimo de 5 puntos en tódalas probas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Nos exames, resolver correctamente as preguntas propostas.
Nas prácticas, a correcta realización das mesmas en base a unha explicación previa.
A carpeta compartida có profesor na nube, debido aos contidos da materia os alumnos terán que ter os
traballos propostos polo profesor nunha carpeta na nube que terá que compartir con él,  na que deberán estar
recollidas tódalas actividades da materia. Poderá ser avaliado sen previo aviso. Nela se valorarán aspectos
tales como a calidade dos contidos, a constancia, o interese, o gusto polo orde e a limpeza, a atención
prestada ás explicacións, e o grao de asimilación dos contidos. 

Nos exames prácticos e nas prácticas, valóranse aspectos como:
• Exactitude na realización da tarefa asignada

• Entregar o material dentro do prazo asignado

• Correcta finalización da mesma

• Coñecer  e  saber  empregar  as  ferramentas  e  menús  explicados  do  programa

correspondente
• Saber  resolver  pequenas  dificultades  manexando  as  diferente  ferramentas  do

programa que se está a empregar
• Adquirir a autonomía necesaria para poder aprender a utilizar un programa novo

• Facer o exame no tempo asignado

• Orixinalidade e creatividade

PROBAS: 40% da nota.
Será necesario ter a lo menos un 3 sobre 10 para facer media co resto dos criterios de cualificación. As
probas  poden  constar  de  exercicios  teóricos  e  prácticos.  Para  obter  unha  avaliación  apta  deben  estar
correctamente respondidos polo menos a metade da parte práctica e a metade da parte teórica, no caso de
que conteña os dous tipos de exercicios. Poderán facerse probas sobre prácticas de programas traballados
na clase polo que ditas probas non terán contidos teóricos.



PROXECTO OU/E TRABALLO DE AULA: 50% da nota.

O traballo diario na materia é necesario para a superación da materia. Os contidos traballaranse mediante
prácticas que constarán de enunciados para que o alumno aplique os contidos. Terase en conta:

• Os alumnos traballarán individualmente.

• As prácticas serán avaliadas.

• Deberán ser entregadas dentro do prazo asignado. No caso contrario  a nota será a metade da

correspondente.
• Unha práctica non entregada suporá un cero na mesma.

TRABALLO DE CLASE/COMPORTAMENTO: 10% da nota.
Para obter unha avaliación apta neste apartado deben obter a lo menos 0,5 pto

• Non atende na clase, molesta e non respecta o dereito de estudio dos compañeiros: 0 pto

• Non  respecta  o  material  da  aula:  non  apaga  correctamente  o  ordenador,  cambia  o  aspecto  do

escritorio, dedícase a xogar co mesmo (ou actitudes semellantes): 0 pto

• Traballa na clase pero non fai os traballos para casa ou os entrega fora de prazo: ata 0,5 pto

• Traballa na clase atende e se esforza: ata 1 punto

Ao mesmo tempo se valoran aspectos xerais como o coidado e respecto polo material e a súa correcta 
utilización. A curiosidade e o interese pola materia, a puntualidade, a orden, limpeza e correcta postura no 
posto de traballo, a organización etc.

UNHA CUALIFICACIÓN  NON  APTA EN  CALQUERA DOS  APARTADOS  SUPÓN  UN  SUSPENSO  NA
AVALIACIÓN CORRESPONDENTE.

PARA APROBAR A MATERIA CÓMPRE TER APROBADAS TÓDALAS AVALIACIÓNS.

UN COMPORTAMENTO MOI NEGATIVO OU GRAVE SEGUNDO AS NORMAS DE CONVIVENCIA PODERÁ
SUPOÑER UNHA VALORACIÓN NEGATIVA FINAL INDEPENDENTEMENTE DAS NOTAS OBTIDAS EN
CALQUERA DOS APARTADOS.

CANDO  A  NOTA  PONDERADA  DE  TÓDOLOS  CRITERIOS  DE  CUALIFICACIÓN  SEXA  ≥  5
CONSIDÉRASE A MATERIA APROBADA. 

A CUALIFICACIÓN FINAL E RECUPERACIÓN DA MATERIA

• Media  aritmética  dos  tres  trimestres  no  caso  de  que  as  tres  cualificacións  de  avaliación  sexan

superiores a 5.
• Media aritmética dos tres trimestres no caso de que se teñan realizado algún exame de recuperación

e se obtivese unha cualificación positiva.
• Media aritmética das tres avaliacións no caso de ter   unha única avaliación suspensa despois dos

exames de recuperación e só no caso de que a nota de dito exame de recuperación sexa superior a



4.
A cualificación final será negativa no caso de que despois de realizados os exames de recuperación:

• O alumno teña máis dunha avaliación suspensa, independentemente da nota obtida.

• O alumno teña unha avaliación suspensa cunha cualificación inferior a 4.

No caso de que as recuperacións sexan en xuño nun só exame, o alumno deberá aprobar cada exame
suspenso por separado tendo que obter unha nota superior a 3 en cada un deles para poder facer
media co resto de trimestres.
Realizaranse varias probas ao longo de cada avaliación. As probas versarán sobre os diferentes aspectos
tratados en cada unidade didáctica podendo ser tanto prácticos como teóricos. Para ter superada cada proba
esixirase un mínimo de 5 nunha puntuación sobre 10. A nota final será a media de tódalas probas feitas na
avaliación correspondente. Cómpre facer tódalas probas e ter un mínimo de 5 puntos en tódalas probas.

MATERIA DE ROBÓTICA 1ºBACHARELATO

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Observación directa do alumno, para coñece-la súa actitude fronte á materia e o traballo.
Realización  de  probas escritas e  praćticas/taller  para  valoralo  grao  de  adquisición  de  coñecementos,
comprensión de conceptos básicos, detectar erros típicos na aprendizaxe, en calquera momento do proceso
de aprendizaxe. 
Os  traballos-documentos que  se  pidan  (poderán  ser  anteproxectos,  proxectos,  informes,  traballos  de
investigación, prácticas,...) nos que se valorarán aspectos relativos á calidade do contido, a presentación e a
puntualidade de entrega.
Os  obxectos-mecanismos-instalacións  construídos e/ou  deseñados  nos  que  se  valorarán  diversos
aspectos dependentes da unidade na que se encaixen e que os alumnos e alumnas coñecerán previamente.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
A nota de avaliación obterase ponderación a nota de clase e ás notas das probas escritas en función dos
contidos tratados.
Dentro dun mesmo trimestre non se realizará media cando a nota obtida nunha das probas sexa menor a 3;
quedando neste caso suspensa a avaliación.
No caso de que un alumno obteña unha cualificación final menor a 5, nalgunha avaliación,  realizará un
exame de recuperación despois do trimestre ou unha data establecida no mes de xuño. A recuperación
será do exame ou exames nos que o alumno no alcance a nota mínima esixida.

PROBAS: 40% da nota. 
Será necesario ter a lo menos un 3 sobre 10 para facer media co resto dos criterios de cualificación. As 
probas constan de exercicios teóricos e/ou prácticos. Para obter unha avaliación apta deben estar 
correctamente respondidos polo menos a metade da parte práctica e a metade da parte teórica, no caso de 
que conteña os dous tipos de exercicios. Poderán facerse probas sobre prácticas de programas traballados 
na clase ou sobre prácticas de taller polo que ditas probas non terán contidos teóricos.



PROXECTO E TRABALLO DE TALLER: 40% da nota. 
Esta porcentaxe divídese nun 20% para o proxecto escrito e dun 20% para a realización práctica do proxecto.
Para ter unha avaliación apta deben obterse a lo menos 2 puntos neste apartado. Máis detalladamente 
temos

Non se entrega o proxecto escrito: 0 pto dos 4 posibles
Entrega o proxecto escrito pero faltan partes ou algunhas están incorrectas: réstase 0,25 pto por cada unha 
das partes mal feitas ou que faltan.
Entrega o proxecto escrito con tódolos apartados e ben feitos: 2 pto 
Traballan correctamente no taller ( empregan as ferramentas axeitadas e correctamente, son limpos e 
ordenados, rematan ben as pezas, recollen o material ...) , máximo 2 pto
Rematan o proxecto pero non funciona correctamente : 1 pto
Rematan o proxecto e funciona correctamente: 2 pto

SE SÓ SE REALIZA ALGÚNS DOS APARTADOS, POR EXEMPLO SÓ O PROXECTO ESCRITO, O RESTO 
DA NOTA ENGÁDESE Á DA PROBA ESCRITA

TRABALLO DE CLASE/COMPORTAMENTO: 20% da nota.
Para obter unha avaliación apta neste apartado deben obter a lo menos 1 pto.
Non atende na clase, molesta e non respeta o dereito de estudio dos compañeiros: 0 pto
Traballa na clase pero non fai os traballos para casa ou os entrega fora de prazo: ata 1 pto
Traballa na clase, fai os deberes e entrega a tempo os traballos : ata 2 pto

SE NON SE REALIZA PROXECTO OU NON SE UTILIZA A AULA DE INFORMÁTICA, A PARTE 
CORRESPONDENTE DA NOTA ENGÁDESE Á DA PROBA ESCRITA.

A cualificación final será negativa no caso de que despois de realizados os exames de recuperación:
• O alumno teña máis dunha avaliación suspensa, independentemente da nota obtida.

• O alumno teña unha avaliación suspensa cunha cualificación inferior a 4.

Actividades de recuperación
Os alumnos que ó longo do curso o soliciten poderán realizar  actividades que lle  permitan preparar  os
exames  de  recuperación.  O  profesor  facilitará  ditas  tarefas  e  as  corrixirá  dando  as  explicacións  e
recomendacións necesarias para a consecución dos obxectivos propostos.
A realización  de  ditas  actividades non  eximen ó  alumno da  realización  do  exame de  recuperación.  Os
alumnos terán coñecemento en todo momento das actividades que deben realizar, como van ser avaliadas e
o peso que terán na nota final.

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES

Ao  xefe/a  do  Departamento  realizará  a  avaliación  dos  alumnos-as  con  materias  pendentes  de  cursos
anteriores, coa colaboración do profesorado.



O profesorado do curso actual avaliará contidos e competencias comúns na aula.
Os  alumnos-as  pendentes,  deberán  desenvolver  traballos  previamente  acordados  e  superar  exames
periódicos, se é o caso, con contidos das materias pendentes. 
No mes de maio farase unha proba final onde se inclúen todos os contidos do curso. Para obter a nota final
terase en conta o traballo durante o curso.
A avaliación dos alumnos será de forma continua ao longo do curso. Na avaliación destes alumnos terase en
conta:
As probas escritas nas que estarán distribuídos os contidos mínimos
A evolución nos contidos na materia da área de Tecnoloxía  do curso no que estean matriculados 
(exceptuando ao alumnado de 4º que non a teñan) a valorar polo profesor correspondente.
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