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Anexo de los Criterios de cualificación en 2º , 3º e 4º da ESO en TECNOLOXÍA

Como criterios  de cualifcación  na  ESO   teranse en conta as notas:

• dos exames

• dos traballos e proxectos

• dos traballos na aula de informátca e  das tarefas diarias.

No caso 100%  clases presenciais:

A nota fnal  en cada avaliación corresponderá a unha media ponderada destes parámetros 

segundo as porcentaxes especifcadas a contnuación.

• 10 % da nota correspondente  á tarefa diaria (notas de clase, deberes...)

• 70 % da nota correspondentes á media aritmétca dos exames  realizados

• 20 % da nota correspondente á presentación de traballos.

No caso que non haxa tempo para realizar algún tema ou non fora posible polas condicións da

clase (excesivo número de alumnos, limitación do uso da aula de informátca, condicións

sanitarias...), as porcentaxes poderán variar sensiblemente.

No caso da suspensión das clases presenciais:

Ante un  confnamento debido a situación sanitaria, o profesor/a subirá traballos a aula virtual do

Insttuto que deberán ser realizados polos alumnos/as e enviados dentro do prazo marcado polo

profesor/a. Ditos traballos serán avaliados e serán de entrega obrigatoria para o alumnado

dentro dun período indicado.

A nota de cada avaliación corresponderá a unha media ponderada entre as notas das fases

presenciais e as recollidas durante o confnamento cuxo porcentaxe dependerá da duración

temporal de cada unha delas.

No caso de que un alumno copiase nun exame,  utlizando calquera método, tradicional ou

relacionado coas novas tecnoloxías, este queda automatcamente suspenso, e se é no exame fnal

a materia quedará suspensa. O mesmo lle sucederá a os alumnos que se deixen copiar de forma

consentda.

A posesión ou manipulación durante a realización do exame  de calquera dispositvo electrónico

que permita o almacenamento de datos ou ben a conexión con outros dispositvos ou a Internet

(teléfono móbil, reloxo intelixente, tableta, calculadora programable, etc.) será considerada

como indicio sufciente de ter copiado no exame.



Realizaranse para cada grupo da ESO  tres sesións de avaliación parciais e unha avaliación fnal.

Os alumnos con algunha avaliación suspensa farán un exame de recuperación   no momento que

se considere mellor pedagoxicamente, e  a nota desta recuperación será a que se utlizará para

facer a media. 

Se a media aritmétca  das tres avaliacións é igual o superior a cinco, o alumno/a  xa superou a

materia e a cualifcación fnal  será como mínimo  a media aritmétca das tres avaliacións

parciais.

Se a media aritmétca  das tres avaliacións parciais  é inferior  a cinco, o alumno/a  deberá facer un

exame de recuperación de toda a materia ou dalgunha parte. Os alumnos/as xa aprobados, poden

presentarse a subir nota. Neste caso, non se  baixará a nota do alumnado que superou a materia

coas notas das tres avaliacións parciais.

A cualifcación defnitva da materia  farase efectva na avaliación fnal de curso (a partr do 22

de xuño).



Anexo de los Criterios de cualificación en PROGRAMACIÓN 2 º da ESO

Como criterios de cualifcación na materia de Programación en 2º da ESO realizaranse traballos na

aula de informátca e un exame por trimestre.

No caso 100%  clases presenciais:

A nota fnal en cada avaliación corresponderá a unha media ponderada destes parámetros

segundo as porcentaxes especifcadas a contnuación.

• 80 % da nota correspondente   á tarefa diaria na aula de informátca

• 20 % da nota correspondentes ó exame

No caso da suspensión das clases presenciais:

Ante un  confnamento debido a situación sanitaria, o profesor/a subirá traballos a aula virtual do

Insttuto que deberán ser realizados polos alumnos/as e enviados dentro do prazo marcado

polo profesor/a. Ditos traballos serán avaliados e serán de entrega obrigatoria para o

alumnado dentro dun período indicado.

A nota de cada avaliación corresponderá a unha media ponderada entre as notas das fases

presenciais e as recollidas durante o confnamento cuxo porcentaxe dependerá da duración

temporal de cada unha delas.

No caso de que un alumno copiase nun exame,  utlizando calquera método, tradicional ou

relacionado coas novas tecnoloxías, este queda automatcamente suspenso, e se é no exame fnal

a materia quedará suspensa. O mesmo lle sucederá a os alumnos que se deixen copiar de forma

consentda.

A posesión ou manipulación durante a realización do exame  de calquera dispositvo electrónico

que permita o almacenamento de datos ou ben a conexión con outros dispositvos ou a Internet

(teléfono móbil, reloxo intelixente, tableta, calculadora programable, etc.) será considerada

como indicio sufciente de ter copiado no exame.

Realizaranse para cada grupo da ESO  tres sesións de avaliación parciais e unha avaliación fnal.

Os alumnos con algunha avaliación suspensa farán un exame de recuperación   no momento que

se considere mellor pedagoxicamente, e  a nota desta recuperación será a que se utlizará para

facer a media. 

Se a media aritmétca  das tres avaliacións é igual o superior a cinco, o alumno/a  xa superou a

materia e a cualifcación fnal  será como mínimo  a media aritmétca das tres avaliacións

parciais.

Se a media aritmétca  das tres avaliacións parciais  é inferior  a cinco, o alumno/a  deberá facer un

exame de recuperación de toda a materia ou dalgunha parte. Os alumnos/as xa aprobados, poden

presentarse a subir nota. Neste caso, non se  baixará a nota do alumnado que superou a materia

coas notas das tres avaliacións parciais.



A cualifcación defnitva da materia  farase efectva na avaliación fnal de curso (a partr do 22

de xuño).
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