
MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE TECNOLOXÍA

Con motivo do mantemento da situación de emerxencia de saúde pública causada polo COVID-

19, e conseguinte suspensión da actividade lectiva presencial desde o pasado 13 de marzo, e

seguindo as instruccións do 27 de abril para o desenvolvemento do terceiro trimestre do

curso 2019/2020, procédese a continuación a detallar as modificacións que afectan ás

programacións das distintas materias que imparte o departamento de Tecnoloxía. Estas

modificacións,  aprobadas  en  reunión  de  departamento  con  data  30/04/20,  estarán

vixentes dende esta data e ata o remate do curso académico no mes de Xuño.

Materia: Programación Curso: 1º ESO

1.- Ensinanza a distancia.

O alumnado matriculado na materia de Programación seguirá a dispor na aula virtual do centro de

toda a documentación e contidos que forman parte desta materia, de igual forma que tiñan a súa

disposición  durante  o  desenvolvemento  normal  e  presencial  das  clases.  Porén,  nesta

circunstancia, este será o lugar onde ademais de poder consultar os contidos da materia, tamén

recibirán  información  detallada  sobre  a  planificación  semanal  das  tarefas  e  actividades  que

deberán realizar e entregar, das datas de entrega e das correccións que recibirán a ditas tarefas.

Ademais incluírase toda a información e contidos que sirvan de axuda para a realización destas

tarefas, das orientacións e explicacións precisas dos contidos traballados nas mesmas e outra

documentación  que  permitan  e  faciliten  un  aprendizaxe  dirixido  e  autónomo  por  parte  do

alumnado.  Estas  tarefas  e  actividades  serán  comunicadas  ao  alumnado  e  as  súas  familias

seguindo o mesmo procedemento que en semanas anteriores e a través da páxina web do centro.

Para  facilitar  o  contacto  continuo,  tanto  entre  o  alumnado como co  profesor/a  da  materia,  o

alumnado disporá de foros onde expor as dúbidas ou cuestións relativas aos contidos que se

están a traballar e ás tarefas que debe realizar, fomentando desta forma o traballo colaborativo

entre o alumnado. Tamén disporán e facilitaráselle un correo electrónico do profesor/a a onde

dirixirse  para  realizar  todas  aquelas  cuestións  que  consideren  oportunas.  Así  mesmo,

puntualmente  o  profesorado  poderá  realizar  conexións  en  directo  co  alumnado  por  vídeo

conferencia, ben para afondar nas explicacións como para resolver dúbidas. 

O profesorado realizará un seguimento e control tanto dos accesos como do traballo desenvolvido

polo alumnado, incluíndo un seguimento das tarefas realizadas e a correspondente corrección das

mesmas,  proporcionando  o  suficiente  feedback  para  que  o  alumnado  poida  progresar  nos

contidos que está a traballar. Cando un alumno/a non se conecte á aula virtual por espazo dunha

semana ou non entregue as tarefas previstas na planificación semanal, o profesor/a enviará un



correo ao titor/a notificando este feito e procederá a enviar unha comunicación a través de Abalar

aos seus pais/nais/titores.  Se transcorrido  de novo unha semana dende estas comunicacións

continua sen realizar as tarefas,  o profesor/a procederá a notificar  á Xefatura de Estudos por

correo electrónico a ausencia do citado alumno/a en relación a súa conexión á aula virtual e á

realización das tarefas programadas.

A realización das tarefas desta materia requiren o emprego de recursos informáticos. Se algún

alumno/a non dispón destes recursos deberá notificar esta situación ao profesor/a da materia,

quen comunicará á dirección do centro para de ser posible se tomen as medidas oportunas. 

2.- Instrumentos e procedementos de avaliación.

Dada a situación extraordinaria que impide a docencia presencial e a observación e seguimento

do traballo  do alumnado,  as tarefas de reforzo,  repaso e recuperación xunto coas tarefas de

ampliación serán o elemento de referencia para determinar o grao de consecución dos obxectivos

da materia. Xunto coa cualificación destas tarefas, e neste contexto de educación a distancia,

prestarase especial atención ao feedback que se lle proporcionará ao alumnado fomentando a

reflexión  e  a  mellora  continua  na  realización  das  mesmas.  Desta  forma  valorarase  tamén a

mellora na entrega das tarefas e a corrección dos erros indicados na corrección das mesmas.

2.1- Tarefas de reforzo, repaso e recuperación.

As tarefas de reforzo, repaso e recuperación son actividades deseñadas para facilitar e fomentar

que o alumando que obtivo unha cualificación negativa na primeira e/ou segunda avaliación poida

de novo traballar os contidos non superados e recuperar estas cualificacións negativas. Estas

tarefas facilitarán as aprendizaxes e a consecución dos contidos mínimos, fomentando o interese

por aprender do alumnado e deseñadas para a consecución das competencias imprescindibles

nesta materia e curso.

Na proposta destas tarefas indicaranse a data límite de entrega que fará referencia a data límite

recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da cal non se

poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será de 12 días

(de luns a venres da seguinte semana) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán

indicarse de forma clara nas tarefas propostas ao alumnado.

2.2.- Tarefas de ampliación.

As tarefas de ampliación son actividades deseñadas para incentivar e fomentar o interese por

continuar a aprendizaxe a distancia do alumnado que obtivo unha cualificación positiva na 1ª e 2ª

avaliación. Neste senso, estas tarefas farán referencia á ampliación dos contidos traballados de

forma presencial nos trimestres pasados. Estas actividades permitirán ao alumnado mellorar a súa

cualificación final fomentando o seu interese por aprender e por continuar coa súa formación este

curso.



Na proposta destas tarefas indicaranse a data límite de entrega que fará referencia a data límite

recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da cal non se

poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será de 12 días

(de luns a venres da seguinte semana) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán

indicarse de forma clara nas tarefas propostas ao alumnado.

3.- Criterios de cualificación.

Como resultado da realización, corrección e avaliación das tarefas realizadas polo alumnado, 

xunto coas probas e exames orais, de ser o caso, procederase a aplicar os seguintes criterios de 

cualificación:

• O alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa que entregue e obteña unha cualificación

positiva  nas tarefas  de reforzo,  repaso e  recuperación,  obterá  unha cualificación  de  5

puntos na avaliación correspondente. Para o cálculo da nota final será requisito ter unha

nota igual ou superior a 5 puntos na 1ª e 2ª avaliación. Se, ademais, entrega e obtén unha

cualificación positiva nas tarefas de ampliación, verá incrementada a nota final ata un 20%

da nota media da 1ª e 2ª avaliación.

• Para o resto do alumando, a nota final será a suma da nota media da 1ª e 2ª avaliación

máis o incremento de nota polas tarefas de ampliación, que poderá incrementar a citada

media nun máximo dun 20%.

4.- Alumnado coa materia de “Programación” pendente de cursos anteriores.

Para o  alumnado coa materia  de “Programación”  pendente  de  cursos anteriores  seguirase o

mesmo procedemento que o indicado anteriormente no punto “2.1.- Tarefas de reforzo, repaso e

recuperación”, publicando na aula virtual do curso creado a tal efecto e para o alumnado que ten

esta materia pendente, as tarefas de repaso, reforzo e recuperación dos contidos non superados.

Na proposta destas tarefas indicaranse a data límite de entrega que fará referencia a data límite

recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da cal non se

poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será de 5 días

(de luns a venres) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán indicarse de forma

clara nas tarefas propostas ao alumnado.

En relación aos criterios de cualificación:

• O alumnado debe entregar todas as tarefas de reforzo, repaso e recuperación e obter unha

cualificación mínima de 4 puntos en todas elas.

• A  cualificación  final  será  a  media  aritmética  de  toda  as  tarefas  de  reforzo,  repaso  e

recuperación. Para recuperar a materia pendente, a cualificación final debe ser igual ou

superior a 5 puntos.



Materia: Tecnoloxía Curso: 2º ESO

1.- Ensinanza a distancia.

O alumnado matriculado na materia de Tecnoloxía de 2º ESO seguirá a dispor na aula virtual do

centro de toda a documentación e contidos que forman parte desta materia, de igual forma que

tiñan a súa disposición durante o desenvolvemento normal e presencial das clases. Porén, nesta

circunstancia, este será o lugar onde ademais de poder consultar os contidos da materia, tamén

recibirán  información  detallada  sobre  a  planificación  semanal  das  tarefas  e  actividades  que

deberán realizar e entregar, das datas de entrega e das correccións que recibirán a ditas tarefas.

Ademais incluírase toda a información e contidos que sirvan de axuda para a realización destas

tarefas, das orientacións e explicacións precisas dos contidos traballados nas mesmas e outra

documentación  que  permitan  e  faciliten  un  aprendizaxe  dirixido  e  autónomo  por  parte  do

alumnado.  Estas  tarefas  e  actividades  serán  comunicadas  ao  alumnado  e  as  súas  familias

seguindo o mesmo procedementos que en semanas anteriores e a través da páxina web do

centro.

Para  facilitar  o  contacto  continuo,  tanto  entre  o  alumnado como co  profesor/a  da  materia,  o

alumnado disporá de foros onde expor as dúbidas ou cuestións relativas aos contidos que se

están a traballar e ás tarefas que deben realizar, fomentando desta forma o traballo colaborativo

entre o alumnado. Tamén disporán e facilitaráselle un correo electrónico do profesor/a a onde

dirixirse  para  realizar  todas  aquelas  cuestións  que  consideren  oportunas.  Así  mesmo,

puntualmente  o  profesorado  poderá  realizar  conexións  en  directo  co  alumnado  por  vídeo

conferencia, ben para afondar nas explicacións como para resolver dúbidas. 

O profesorado realizará un seguimento e control tanto dos accesos como do traballo desenvolvido

polo alumnado, incluíndo un seguimento das tarefas realizadas e a correspondente corrección das

mesmas,  proporcionando  o  suficiente  feedback  para  que  o  alumnado  poida  progresar  nos

contidos que está a traballar. Cando un alumno/a non se conecte á aula virtual por espazo dunha

semana ou non entregue as tarefas previstas na planificación semanal, o profesor/a enviará un

correo ao titor/a notificando este feito e procederá a enviar unha comunicación a través de Abalar

aos seus pais/nais/titores.  Se transcorrido  de novo unha semana dende estas comunicacións

continua sen realizar as tarefas,  o profesor/a procederá a notificar  á Xefatura de Estudos por

correo electrónico a ausencia do citado alumno/a en relación a súa conexión á aula virtual e á

realización das tarefas programadas.

2.- Instrumentos e procedementos de avaliación.

Dada a situación extraordinaria que impide a docencia presencial e a observación e seguimento

do traballo  do alumnado,  as tarefas de reforzo,  repaso e recuperación xunto coas tarefas de

ampliación serán o elemento de referencia para determinar o grao de consecución dos obxectivos

da materia. Xunto coa cualificación destas tarefas, e neste contexto de educación a distancia,



prestarase especial atención ao feedback que se lle proporcionará ao alumnado fomentando a

reflexión  e  a  mellora  continua  na  realización  das  mesmas.  Desta  forma  valorarase  tamén a

mellora na entrega das tarefas e a corrección dos erros indicados na corrección das mesmas.

2.1.- Tarefas de reforzo, repaso e recuperación.

As tarefas de reforzo, repaso e recuperación son actividades deseñadas para facilitar e fomentar

que o alumando que obtivo unha cualificación negativa na primeira e/ou segunda avaliación poida

de novo traballar os contidos non superados e recuperar estas cualificacións negativas. Estas

tarefas facilitarán as aprendizaxes e a consecución dos contidos mínimos, fomentando o interese

por aprender do alumnado e deseñadas para a consecución das competencias imprescindibles

nesta materia e curso.

2.2.- Tarefas de ampliación.
As tarefas de ampliación son actividades deseñadas para incentivar e fomentar o interese por

continuar a aprendizaxe a distancia do alumnado que obtivo unha cualificación positiva na 1ª e 2ª

avaliación. Neste senso, estas tarefas farán referencia á ampliación dos contidos traballados de

forma presencial nos trimestres pasados. Estas actividades permitirán ao alumnado mellorar a súa

cualificación final fomentando o seu interese por aprender e por continuar coa súa formación este

curso.

3.- Criterios de cualificación

Como resultado da realización,  corrección e avaliación das tarefas realizadas polo  alumnado,

xunto coas probas e exames orais, de ser o caso, procederase a aplicar os seguintes criterios de

cualificación:

• O alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa que entregue e obteña unha cualificación

positiva  nas tarefas  de reforzo,  repaso e  recuperación,  obterá  unha cualificación  de  5

puntos na avaliación correspondente. Para o cálculo da nota final será requisito ter unha

nota igual ou superior a 5 puntos na 1ª e 2ª avaliación. Se, ademais, entrega e obtén unha

cualificación positiva nas tarefas de ampliación, verá incrementada a nota final ata un 20%

da nota media da 1ª e 2ª avaliación.

• Para o resto do alumando, a nota final será a suma da nota media da 1ª e 2ª avaliación

máis o incremento de nota polas tarefas de ampliación, que poderá incrementar a citada

media nun máximo dun 20%.

4.- Alumnado coa materia de “Tecnoloxía” pendente de cursos anteriores.

Para o alumnado coa materia de “Tecnoloxía” pendente de cursos anteriores seguirase o mesmo

procedemento  que  o  indicado  anteriormente  no  punto  “2.1.-  Tarefas  de  reforzo,  repaso  e

recuperación”, publicando na aula virtual do curso creado a tal efecto e para o alumnado que ten

esta materia pendente, as tarefas de repaso, reforzo e recuperación dos contidos non superados.



Na proposta destas tarefas indicaranse a data límite de entrega que fará referencia a data límite

recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da cal non se

poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será de 5 días

(de luns a venres) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán indicarse de forma

clara na proposta e nas tarefas propostas ao alumnado.

En relación aos criterios de cualificación:

• O alumnado debe entregar todas as tarefas de reforzo, repaso e recuperación e obter unha

cualificación mínima de 4 puntos en todas elas.

• A  cualificación  final  será  a  media  aritmética  de  toda  as  tarefas  de  reforzo,  repaso  e

recuperación. Para recuperar a materia pendente, a cualificación final debe ser igual ou

superior a 5 puntos.

Materia: Introdución á robótica  Curso: 2º ESO

1.- Ensinanza a distancia.

O alumnado matriculado na materia de “Introdución á robótica” seguirá a dispor na aula virtual do

centro de toda a documentación e contidos que forman parte desta materia, de igual forma que

tiñan a súa disposición durante o desenvolvemento normal e presencial das clases. Porén, nesta

circunstancia, este será o lugar onde ademais de poder consultar os contidos da materia, tamén

recibirán  información  detallada  sobre  a  planificación  semanal  das  tarefas  e  actividades  que

deberán realizar e entregar, das datas de entrega e das correccións que recibirán a ditas tarefas.

Ademais incluírase toda a información e contidos que sirvan de axuda para a realización destas

tarefas, das orientacións e explicacións precisas dos contidos traballados nas mesmas e outra

documentación  que  permitan  e  faciliten  un  aprendizaxe  dirixido  e  autónomo  por  parte  do

alumnado.  Estas  tarefas  e  actividades  serán  comunicadas  ao  alumnado  e  as  súas  familias

seguindo o mesmo procedementos que en semanas anteriores e a través da páxina web do

centro.

Para  facilitar  o  contacto  continuo,  tanto  entre  o  alumnado como co  profesor/a  da  materia,  o

alumnado disporá de foros onde expor as dúbidas ou cuestións relativas aos contidos que se

están a traballar e ás tarefas que deben realizar, fomentando desta forma o traballo colaborativo

entre o alumnado. Tamén disporán e facilitaráselle un correo electrónico do profesor/a a onde

dirixirse  para  realizar  todas  aquelas  cuestións  que  consideren  oportunas.  Así  mesmo,

puntualmente  o  profesorado  poderá  realizar  conexións  en  directo  co  alumnado  por  vídeo

conferencia, ben para afondar nas explicacións como para resolver dúbidas.     

O profesorado realizará un seguimento e control tanto dos accesos como do traballo desenvolvido

polo alumnado, incluíndo un seguimento das tarefas realizadas e a correspondente corrección das



mesmas,  proporcionando  o  suficiente  feedback  para  que  o  alumnado  poida  progresar  nos

contidos que está a traballar. Cando un alumno/a non se conecte á aula virtual por espazo dunha

semana ou non entregue as tarefas previstas na planificación semanal, o profesor/a enviará un

correo ao titor/a notificando este feito e procederá a enviar unha comunicación a través de Abalar

aos seus pais/nais/titores.  Se transcorrido  de novo unha semana dende estas comunicacións

continua sen realizar as tarefas,  o profesor/a procederá a notificar  á Xefatura de Estudos por

correo electrónico a ausencia do citado alumno/a en relación a súa conexión á aula virtual e á

realización das tarefas programadas. 

A realización das tarefas desta materia requiren o emprego de recursos informáticos. Se algún

alumno/a non dispón destes recursos deberá notificar esta situación ao profesor/a da materia,

quen comunicará á dirección do centro para de ser posible se tomen as medidas oportunas. 

2.- Instrumentos e procedementos de avaliación.

Dada a situación extraordinaria que impide a docencia presencial e a observación e seguimento

do traballo  do alumnado,  as tarefas de reforzo,  repaso e recuperación xunto coas tarefas de

ampliación serán o elemento de referencia para determinar o grao de consecución dos obxectivos

da materia. Xunto coa cualificación destas tarefas, e neste contexto de educación a distancia,

prestarase especial atención ao feedback que se lle proporcionará ao alumnado fomentando a

reflexión  e  a  mellora  continua  na  realización  das  mesmas.  Desta  forma  valorarase  tamén a

mellora na entrega das tarefas e a corrección dos erros indicados na corrección das mesmas.

2.1.- Tarefas de reforzo, repaso e recuperación.

As tarefas de reforzo, repaso e recuperación son actividades deseñadas para facilitar e fomentar

que o alumando que obtivo unha cualificación negativa na primeira e/ou segunda avaliación poida

de novo traballar os contidos non superados e recuperar estas cualificacións negativas. Estas

tarefas facilitarán as aprendizaxes e a consecución dos contidos mínimos, fomentando o interese

por aprender do alumnado e deseñadas para a consecución das competencias imprescindibles

nesta materia e curso.

Na proposta destas tarefas indicaranse a data límite de entrega que fará referencia a data límite

recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da cal non se

poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será de 12 días

(de luns a venres da seguinte semana) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán

indicarse de forma clara nas tarefas propostas ao alumnado.



2.2.- Tarefas de ampliación.

As tarefas de ampliación son actividades deseñadas para incentivar e fomentar o interese por

continuar a aprendizaxe a distancia do alumnado que obtivo unha cualificación positiva na 1ª e 2ª

avaliación. Neste senso, estas tarefas farán referencia á ampliación dos contidos traballados de

forma presencial nos trimestres pasados. Estas actividades permitirán ao alumnado mellorar a súa

cualificación final fomentando o seu interese por aprender e por continuar coa súa formación este

curso.

Na proposta destas tarefas indicaranse a data límite de entrega que fará referencia a data límite

recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da cal non se

poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será de 12 días

(de luns a venres da seguinte semana) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán

indicarse de forma clara nas tarefas propostas ao alumnado.

3.- Criterios de cualificación.

Como resultado da realización,  corrección e avaliación das tarefas realizadas polo  alumnado,

xunto coas probas e exames orais, de ser o caso, procederase a aplicar os seguintes criterios de

cualificación:

• O alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa que entregue e obteña unha cualificación

positiva  nas tarefas  de reforzo,  repaso e  recuperación,  obterá  unha cualificación  de  5

puntos na avaliación correspondente. Para o cálculo da nota final será requisito ter unha

nota igual ou superior a 5 puntos na 1ª e 2ª avaliación. Se, ademais, entrega e obtén unha

cualificación positiva nas tarefas de ampliación, verá incrementada a nota final ata un 20%

da nota media da 1ª e 2ª avaliación.

• Para o resto do alumando, a nota final será a suma da nota media da 1ª e 2ª avaliación

máis o incremento de nota polas tarefas de ampliación, que poderá incrementar a citada

media nun máximo dun 20%.

Materia: Tecnoloxía Curso: 3º ESO

1.- Ensinanza a distancia.

O alumnado matriculado na materia de Tecnoloxía de 3º de ESO seguirá a dispor na aula virtual

do centro de toda a documentación e contidos que forman parte desta materia, de igual forma que

tiñan a súa disposición durante o desenvolvemento normal e presencial das clases. Porén, nesta

circunstancia, este será o lugar onde ademais de poder consultar os contidos da materia, tamén

recibirán  información  detallada  sobre  a  planificación  semanal  das  tarefas  e  actividades  que

deberán realizar e entregar, das datas de entrega e das correccións que recibirán a ditas tarefas.

Ademais incluírase toda a información e contidos que sirvan de axuda para a realización destas

tarefas, das orientacións e explicacións precisas dos contidos traballados nas mesmas e outra



documentación  que  permitan  e  faciliten  un  aprendizaxe  dirixido  e  autónomo  por  parte  do

alumnado.  Estas  tarefas  e  actividades  serán  comunicadas  ao  alumnado  e  as  súas  familias

seguindo o mesmo procedementos que en semanas anteriores e a través da páxina web do

centro.

Para  facilitar  o  contacto  continuo,  tanto  entre  o  alumnado como co  profesor/a  da  materia,  o

alumnado disporá de foros onde expor as dúbidas ou cuestións relativas aos contidos que se

están a traballar e ás tarefas que deben realizar, fomentando desta forma o traballo colaborativo

entre o alumnado. Tamén disporán e facilitaráselle un correo electrónico do profesor/a a onde

dirixirse  para  realizar  todas  aquelas  cuestións  que  consideren  oportunas.  Así  mesmo,

puntualmente  o  profesorado  poderá  realizar  conexións  en  directo  co  alumnado  por  vídeo

conferencia, ben para afondar nas explicacións como para resolver dúbidas.

O profesorado realizará un seguimento e control tanto dos accesos como do traballo desenvolvido

polo alumnado, incluíndo un seguimento das tarefas realizadas e a correspondente corrección das

mesmas,  proporcionando  o  suficiente  feedback  para  que  o  alumnado  poida  progresar  nos

contidos que está a traballar. Cando un alumno/a non se conecte á aula virtual por espazo dunha

semana ou non entregue as tarefas previstas na planificación semanal, o profesor/a enviará un

correo ao titor/a notificando este feito e procederá a enviar unha comunicación a través de Abalar

aos seus pais/nais/titores.  Se transcorrido  de novo unha semana dende estas comunicacións

continua sen realizar as tarefas,  o profesor/a procederá a notificar  á Xefatura de Estudos por

correo electrónico a ausencia do citado alumno/a en relación a súa conexión á aula virtual e á

realización das tarefas programadas.

2.- Instrumentos e procedementos de avaliación.

Dada a situación extraordinaria que impide a docencia presencial e a observación e seguimento

do traballo  do alumnado,  as tarefas de reforzo,  repaso e recuperación xunto coas tarefas de

ampliación serán o elemento de referencia para determinar o grao de consecución dos obxectivos

da materia. Xunto coa cualificación destas tarefas, e neste contexto de educación a distancia,

prestarase especial atención ao feedback que se lle proporcionará ao alumnado fomentando a

reflexión  e  a  mellora  continua  na  realización  das  mesmas.  Desta  forma  valorarase  tamén a

mellora na entrega das tarefas e a corrección dos erros indicados na corrección das mesmas.

2.1- Tarefas de reforzo, repaso e recuperación.

As tarefas de reforzo, repaso e recuperación son actividades deseñadas para facilitar e fomentar

que o alumando que obtivo unha cualificación negativa na primeira e/ou segunda avaliación poida

de novo traballar os contidos non superados e recuperar estas cualificacións negativas. Estas

tarefas facilitarán as aprendizaxes e a consecución dos contidos mínimos, fomentando o interese

por aprender do alumnado e deseñadas para a consecución das competencias imprescindibles

nesta materia e curso.



Na proposta destas tarefas indicaranse a data límite de entrega que fará referencia a data límite

recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da cal non se

poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será de 5 días

(de luns a venres) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán indicarse de forma

clara nas tarefas propostas ao alumnado.

2.2.- Tarefas de ampliación.

As tarefas de ampliación son actividades deseñadas para incentivar e fomentar o interese por

continuar a aprendizaxe a distancia do alumnado que obtivo unha cualificación positiva na 1ª e 2ª

avaliación. Neste senso, estas tarefas farán referencia á ampliación dos contidos traballados de

forma presencial nos trimestres pasados. Estas actividades permitirán ao alumnado mellorar a súa

cualificación final fomentando o seu interese por aprender e por continuar coa súa formación este

curso.

Na proposta destas tarefas indicaranse a data límite de entrega que fará referencia a data límite

recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da cal non se

poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será de 5 días

(de luns a venres) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán indicarse de forma

clara nas tarefas propostas ao alumnado.

3.- Criterios de cualificación.

Como resultado da realización, corrección e avaliación das tarefas realizadas polo alumnado, 

xunto coas probas e exames orais, de ser o caso, procederase a aplicar os seguintes criterios de 

cualificación:

• O alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa que entregue e obteña unha cualificación

positiva  nas tarefas  de reforzo,  repaso e  recuperación,  obterá  unha cualificación  de  5

puntos na avaliación correspondente. Para o cálculo da nota final será requisito ter unha

nota igual ou superior a 5 puntos na 1ª e 2ª avaliación. Se, ademais, entrega e obtén unha

cualificación positiva nas tarefas de ampliación, verá incrementada a nota final ata un 20%

da nota media da 1ª e 2ª avaliación.

• Para o resto do alumando, a nota final será a suma da nota media da 1ª e 2ª avaliación

máis o incremento de nota polas tarefas de ampliación, que poderá incrementar a citada

media nun máximo dun 20%.

Materia: Tecnoloxía Curso: 4º ESO

1.- Ensinanza a distancia.

O alumnado matriculado na materia de Tecnoloxía de 4º de ESO seguirá a dispor na aula virtual

do centro de toda a documentación e contidos que forman parte desta materia, de igual forma que

tiñan a súa disposición durante o desenvolvemento normal e presencial das clases. Porén, nesta

circunstancia, este será o lugar onde ademais de poder consultar os contidos da materia, tamén



recibirán  información  detallada  sobre  a  planificación  semanal  das  tarefas  e  actividades  que

deberán realizar e entregar, das datas de entrega e das correccións que recibirán a ditas tarefas.

Ademais incluírase toda a información e contidos que sirvan de axuda para a realización destas

tarefas, das orientacións e explicacións precisas dos contidos traballados nas mesmas e outra

documentación  que  permitan  e  faciliten  un  aprendizaxe  dirixido  e  autónomo  por  parte  do

alumnado.  Estas  tarefas  e  actividades  serán  comunicadas  ao  alumnado  e  as  súas  familias

seguindo o mesmo procedementos que en semanas anteriores e a través da páxina web do

centro.

Para  facilitar  o  contacto  continuo,  tanto  entre  o  alumnado como co  profesor/a  da  materia,  o

alumnado disporá de foros onde expor as dúbidas ou cuestións relativas aos contidos que se

están a traballar e ás tarefas que deben realizar, fomentando desta forma o traballo colaborativo

entre o alumnado. Tamén disporán e facilitaráselle un correo electrónico do profesor/a a onde

dirixirse  para  realizar  todas  aquelas  cuestións  que  consideren  oportunas.  Así  mesmo,

puntualmente  o  profesorado  poderá  realizar  conexións  en  directo  co  alumnado  por  vídeo

conferencia, ben para afondar nas explicacións como para resolver dúbidas. 

O profesorado realizará un seguimento e control tanto dos accesos como do traballo desenvolvido

polo alumnado, incluíndo un seguimento das tarefas realizadas e a correspondente corrección das

mesmas,  proporcionando  o  suficiente  feedback  para  que  o  alumnado  poida  progresar  nos

contidos que está a traballar. Cando un alumno/a non se conecte á aula virtual por espazo dunha

semana ou non entregue as tarefas previstas na planificación semanal, o profesor/a enviará un

correo ao titor/a notificando este feito e procederá a enviar unha comunicación a través de Abalar

aos seus pais/nais/titores.  Se transcorrido  de novo unha semana dende estas comunicacións

continua sen realizar as tarefas,  o profesor/a procederá a notificar  á Xefatura de Estudos por

correo electrónico a ausencia do citado alumno/a en relación a súa conexión á aula virtual e á

realización das tarefas programadas.

2.- Instrumentos e procedementos de avaliación.

Dada a situación extraordinaria que impide a docencia presencial e a observación e seguimento

do traballo  do alumnado,  as tarefas de reforzo,  repaso e recuperación xunto coas tarefas de

ampliación serán o elemento de referencia para determinar o grao de consecución dos obxectivos

da materia. Xunto coa cualificación destas tarefas, e neste contexto de educación a distancia,

prestarase especial atención ao feedback que se lle proporcionará ao alumnado fomentando a

reflexión  e  a  mellora  continua  na  realización  das  mesmas.  Desta  forma  valorarase  tamén a

mellora na entrega das tarefas e a corrección dos erros indicados na corrección das mesmas.

2.1- Tarefas de reforzo, repaso e recuperación.

As tarefas de reforzo, repaso e recuperación son actividades deseñadas para facilitar e fomentar

que o alumando que obtivo unha cualificación negativa na primeira e/ou segunda avaliación poida



de novo traballar os contidos non superados e recuperar estas cualificacións negativas. Estas

tarefas facilitarán as aprendizaxes e a consecución dos contidos mínimos, fomentando o interese

por aprender do alumnado e deseñadas para a consecución das competencias imprescindibles

nesta materia e curso.

Na proposta semanal destas tarefas indicaranse a  data límite de entrega que fará referencia a

data límite recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da

cal non se poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será

de 5 días (de luns a venres) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán indicarse

de forma clara nas tarefas propostas ao alumnado.

2.2.- Tarefas de ampliación.

As tarefas de ampliación son actividades deseñadas para incentivar e fomentar o interese por

continuar a aprendizaxe a distancia do alumnado que obtivo unha cualificación positiva na 1ª e 2ª

avaliación. Neste senso, estas tarefas farán referencia á ampliación dos contidos traballados de

forma presencial nos trimestres pasados. Estas actividades permitirán ao alumnado mellorar a súa

cualificación final fomentando o seu interese por aprender e por continuar coa súa formación este

curso.

Na proposta semanal destas tarefas indicaranse a  data límite de entrega que fará referencia a

data límite recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da

cal non se poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será

de 5 días (de luns a venres) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán indicarse

de forma clara nas tarefas propostas ao alumnado.

3.- Criterios de cualificación.

Como resultado da realización, corrección e avaliación das tarefas realizadas polo alumnado, 

xunto coas probas e exames orais, de ser o caso, procederase a aplicar os seguintes criterios de 

cualificación:

• O alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa que entregue e obteña unha cualificación

positiva  nas tarefas  de reforzo,  repaso e  recuperación,  obterá  unha cualificación  de  5

puntos na avaliación correspondente. Para o cálculo da nota final será requisito ter unha

nota igual ou superior a 5 puntos na 1ª e 2ª avaliación. Se, ademais, entrega e obtén unha

cualificación positiva nas tarefas de ampliación, verá incrementada a nota final ata un 20%

da nota media da 1ª e 2ª avaliación.

• Para o resto do alumando, a nota final será a suma da nota media da 1ª e 2ª avaliación

máis o incremento de nota polas tarefas de ampliación, que poderá incrementar a citada

media nun máximo dun 20%.



Materia: Tecnoloxías da Inform. e da Comun.  Curso: 4º ESO

1.- Ensinanza a distancia.

O alumnado matriculado na materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación de 4º de

ESO seguirá a dispor na aula virtual do centro de toda a documentación e contidos que forman

parte desta materia, de igual forma que tiñan a súa disposición durante o desenvolvemento normal

e presencial das clases. Porén, nesta circunstancia, este será o lugar onde ademais de poder

consultar  os  contidos  da  materia,  tamén recibirán  información  detallada  sobre  a  planificación

semanal das tarefas e actividades que deberán realizar e entregar, das datas de entrega e das

correccións que recibirán a ditas tarefas. Ademais incluírase toda a información e contidos que

sirvan de axuda para a realización destas tarefas, das orientacións e explicacións precisas dos

contidos traballados nas mesmas e outra documentación que permitan e faciliten un aprendizaxe

dirixido e autónomo por parte do alumnado. Estas tarefas e actividades serán comunicadas ao

alumnado e as súas familias seguindo o mesmo procedementos que en semanas anteriores e a

través da páxina web do centro.

Para  facilitar  o  contacto  continuo,  tanto  entre  o  alumnado como co  profesor/a  da  materia,  o

alumnado disporá de foros onde expor as dúbidas ou cuestións relativas aos contidos que se

están a traballar e ás tarefas que deben realizar, fomentando desta forma o traballo colaborativo

entre o alumnado. Tamén disporán e facilitaráselle un correo electrónico do profesor/a a onde

dirixirse  para  realizar  todas  aquelas  cuestións  que  consideren  oportunas.  Así  mesmo,

puntualmente  o  profesorado  poderá  realizar  conexións  en  directo  co  alumnado  por  vídeo

conferencia, ben para afondar nas explicacións como para resolver dúbidas. 

O profesorado realizará un seguimento e control tanto dos accesos como do traballo desenvolvido

polo alumnado, incluíndo un seguimento das tarefas realizadas e a correspondente corrección das

mesmas,  proporcionando  o  suficiente  feedback  para  que  o  alumnado  poida  progresar  nos

contidos que está a traballar. Cando un alumno/a non se conecte á aula virtual por espazo dunha

semana ou non entregue as tarefas previstas na planificación semanal, o profesor/a enviará un

correo ao titor/a notificando este feito e procederá a enviar unha comunicación a través de Abalar

aos seus pais/nais/titores.  Se transcorrido  de novo unha semana dende estas comunicacións

continua sen realizar as tarefas,  o profesor/a procederá a notificar  á Xefatura de Estudos por

correo electrónico a ausencia do citado alumno/a en relación a súa conexión á aula virtual e á

realización das tarefas programadas.  

A realización das tarefas desta materia requiren o emprego de recursos informáticos. Se algún

alumno/a non dispón destes recursos deberá notificar esta situación ao profesor/a da materia,

quen comunicará á dirección do centro para de ser posible se tomen as medidas oportunas. 



2.- Instrumentos e procedementos de avaliación.

Dada a situación extraordinaria que impide a docencia presencial e a observación e seguimento

do traballo  do alumnado,  as tarefas de reforzo,  repaso e recuperación xunto coas tarefas de

ampliación serán o elemento de referencia para determinar o grao de consecución dos obxectivos

da materia. Xunto coa cualificación destas tarefas, e neste contexto de educación a distancia,

prestarase especial atención ao feedback que se lle proporcionará ao alumnado fomentando a

reflexión  e  a  mellora  continua  na  realización  das  mesmas.  Desta  forma  valorarase  tamén a

mellora na entrega das tarefas e a corrección dos erros indicados na corrección das mesmas.

2.1- Tarefas de reforzo, repaso e recuperación.

As tarefas de reforzo, repaso e recuperación son actividades deseñadas para facilitar e fomentar

que o alumando que obtivo unha cualificación negativa na primeira e/ou segunda avaliación poida

de novo traballar os contidos non superados e recuperar estas cualificacións negativas. Estas

tarefas facilitarán as aprendizaxes e a consecución dos contidos mínimos, fomentando o interese

por aprender do alumnado e deseñadas para a consecución das competencias imprescindibles

nesta materia e curso.

Na proposta semanal destas tarefas indicaranse a  data límite de entrega que fará referencia a

data límite recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da

cal non se poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será

de 5 días (de luns a venres) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán indicarse

de forma clara nas tarefas propostas ao alumnado.

2.2.- Tarefas de ampliación.

As tarefas de ampliación son actividades deseñadas para incentivar e fomentar o interese por

continuar a aprendizaxe a distancia do alumnado que obtivo unha cualificación positiva na 1ª e 2ª

avaliación. Neste senso, estas tarefas farán referencia á ampliación dos contidos traballados de

forma presencial nos trimestres pasados. Estas actividades permitirán ao alumnado mellorar a súa

cualificación final fomentando o seu interese por aprender e por continuar coa súa formación este

curso.

Na proposta semanal destas tarefas indicaranse a  data límite de entrega que fará referencia a

data límite recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da

cal non se poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será

de 5 días (de luns a venres) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán indicarse

de forma clara nas tarefas propostas ao alumnado.



3.- Criterios de cualificación.

Como resultado da realización, corrección e avaliación das tarefas realizadas polo alumnado, 

xunto coas probas e exames orais, de ser o caso, procederase a aplicar os seguintes criterios de 

cualificación:

• O alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa que entregue e obteña unha cualificación

positiva  nas tarefas  de reforzo,  repaso e  recuperación,  obterá  unha cualificación  de  5

puntos na avaliación correspondente. Para o cálculo da nota final será requisito ter unha

nota igual ou superior a 5 puntos na 1ª e 2ª avaliación. Se, ademais, entrega e obtén unha

cualificación positiva nas tarefas de ampliación, verá incrementada a nota final ata un 20%

da nota media da 1ª e 2ª avaliación.

• Para o resto do alumando, a nota final será a suma da nota media da 1ª e 2ª avaliación

máis o incremento de nota polas tarefas de ampliación, que poderá incrementar a citada

media nun máximo dun 20%.

Materia: Tecnoloxía Industrial I  Curso: 1º Bach.

1.- Ensinanza a distancia.

O alumnado matriculado na materia de Tecnoloxía Industrial I seguirá a dispor na aula virtual do

centro de toda a documentación e contidos que forman parte desta materia, de igual forma que

tiñan a súa disposición durante o desenvolvemento normal e presencial das clases. Porén, nesta

circunstancia, este será o lugar onde ademais de poder consultar os contidos da materia, tamén

recibirán  información  detallada  sobre  a  planificación  semanal  das  tarefas  e  actividades  que

deberán realizar e entregar, das datas de entrega e das correccións que recibirán a ditas tarefas.

Ademais incluírase toda a información e contidos que sirvan de axuda para a realización destas

tarefas, das orientacións e explicacións precisas dos contidos traballados nas mesmas e outra

documentación  que  permitan  e  faciliten  un  aprendizaxe  dirixido  e  autónomo  por  parte  do

alumnado.  Estas  tarefas  e  actividades  serán  comunicadas  ao  alumnado  e  as  súas  familias

seguindo o mesmo procedementos que en semanas anteriores e a través da páxina web do

centro.

Para  facilitar  o  contacto  continuo,  tanto  entre  o  alumnado como co  profesor/a  da  materia,  o

alumnado disporá de foros onde expor as dúbidas ou cuestións relativas aos contidos que se

están a traballar e ás tarefas que deben realizar, fomentando desta forma o traballo colaborativo

entre o alumnado. Tamén disporán e facilitaráselle un correo electrónico do profesor/a a onde

dirixirse  para  realizar  todas  aquelas  cuestións  que  consideren  oportunas.  Así  mesmo,

puntualmente  o  profesorado  poderá  realizar  conexións  en  directo  co  alumnado  por  vídeo

conferencia, ben para afondar nas explicacións como para resolver dúbidas. 



O profesorado realizará un seguimento e control tanto dos accesos como do traballo desenvolvido

polo alumnado, incluíndo un seguimento das tarefas realizadas e a correspondente corrección das

mesmas,  proporcionando  o  suficiente  feedback  para  que  o  alumnado  poida  progresar  nos

contidos que está a traballar. Cando un alumno/a non se conecte á aula virtual por espazo dunha

semana ou non entregue as tarefas previstas na planificación semanal, o profesor/a enviará un

correo ao titor/a notificando este feito e procederá a enviar unha comunicación a través de Abalar

aos seus pais/nais/titores.  Se transcorrido  de novo unha semana dende estas comunicacións

continua sen realizar as tarefas,  o profesor/a procederá a notificar  á Xefatura de Estudos por

correo electrónico a ausencia do citado alumno/a en relación a súa conexión á aula virtual e á

realización das tarefas programadas. 

2.- Instrumentos e procedementos de avaliación.

Dada a situación extraordinaria que impide a docencia presencial e a observación e seguimento

do traballo  do alumnado,  as tarefas de reforzo,  repaso e recuperación xunto coas tarefas de

ampliación serán o elemento de referencia para determinar o grao de consecución dos obxectivos

da materia. Xunto coa cualificación destas tarefas, e neste contexto de educación a distancia,

prestarase especial atención ao feedback que se lle proporcionará ao alumnado fomentando a

reflexión  e  a  mellora  continua  na  realización  das  mesmas.  Desta  forma  valorarase  tamén a

mellora na entrega das tarefas e a corrección dos erros indicados na corrección das mesmas.

2.1- Tarefas e probas de reforzo, repaso e recuperación.

As tarefas de reforzo, repaso e recuperación son actividades deseñadas para facilitar e fomentar

que o alumando que obtivo unha cualificación negativa na primeira e/ou segunda avaliación poida

de novo traballar os contidos non superados e recuperar estas cualificacións negativas. Estas

tarefas facilitarán as aprendizaxes e a consecución dos contidos mínimos, fomentando o interese

por aprender do alumnado e deseñadas para a consecución das competencias imprescindibles

nesta materia e curso. Estas tarefas poderán incluír probas tipo test e/ou exames orais permiten

determinar o grao de adquisición dos contidos por parte do alumnado ao ser un instrumento de

avaliación máis fiable e deberán comunicarse con suficiente antelación ao alumnado.

Na proposta semanal destas tarefas indicaranse a  data límite de entrega que fará referencia a

data límite recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da

cal non se poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será

de 5 días (de luns a venres) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán indicarse

de forma clara nas tarefas propostas ao alumnado.

2.2.- Tarefas e probas de ampliación.

As tarefas de ampliación son actividades deseñadas para incentivar e fomentar o interese por

continuar a aprendizaxe a distancia do alumnado que obtivo unha cualificación positiva na 1ª e 2ª

avaliación. Neste senso, estas tarefas farán referencia á ampliación dos contidos traballados de



forma presencial nos trimestres pasados. Estas actividades permitirán ao alumnado mellorar a súa

cualificación final fomentando o seu interese por aprender e por continuar coa súa formación este

curso. Estas tarefas poderán incluír probas tipo test e/ou exames orais permiten determinar o grao

de adquisición dos contidos por parte do alumnado ao ser un instrumento de avaliación máis fiable

e deberán comunicarse con suficiente antelación ao alumando.

Na proposta semanal destas tarefas indicaranse a  data límite de entrega que fará referencia a

data límite recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da

cal non se poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será

de 5 días (de luns a venres) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán indicarse

de forma clara nas tarefas propostas ao alumnado. 

Ademais na semana do 15 ao 19 de xuño poderase realizar, previa comunicación ao alumnado,

unha proba adaptada á situación do momento e que terá como referencia os contidos e as tarefas

de reforzo, repaso, recuperación e ampliación.

2.3.- Tarefas e probas de novos contidos.

Estas  tarefas  e  probas  son  actividades  dirixidas  ao  alumnado  que  obtivo  unha  cualificación

positiva na 1ª e 2ª avaliación e desexa continuar a súa formación avanzando nos temas e contidos

que non foron traballados de forma presencial,  e  que estaban recollidos  na programación da

materia. Estas actividades serán voluntarias e en ningún caso serán avaliadas nin tidas en conta

para o cálculo da cualificación final, aínda que si serán correxidas co obxectivo de proporcionar o

feedback necesario para fomentar a mellora continua, a reflexión e información sobre o grado de

desenvolvemento da tarefa ou proba. 

Na proposta semanal destas tarefas indicaranse a  data límite de entrega que fará referencia a

data límite recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da

cal non se poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será

de 5 días (de luns a venres) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán indicarse

de forma clara nas tarefas propostas ao alumnado. 

3.- Criterios de cualificación.

Como resultado da realización, corrección e avaliación das tarefas realizadas polo alumnado, 

xunto coas probas e exames orais, de ser o caso, procederase a aplicar os seguintes criterios de 

cualificación:

• O alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa que entregue e obteña unha cualificación

positiva  nas tarefas  de reforzo,  repaso e  recuperación,  obterá  unha cualificación  de  5

puntos na avaliación correspondente. Para o cálculo da nota final será requisito ter unha

nota igual ou superior a 5 puntos na 1ª e 2ª avaliación. Se, ademáis, entrega e obtén unha



cualificación positiva nas tarefas de ampliación, verá incrementada a nota final ata un 20%

da nota media da 1ª e 2ª avaliación.

• Para o resto do alumando, a nota final será a suma da nota media da 1ª e 2ª avaliación

máis o incremento de nota polas tarefas de ampliación, que poderá incrementar a citada

media nun máximo dun 20%.

Materia: Tecnoloxías da Inform. e da Comun. I  Curso: 1º Bach.

1.- Ensinanza a distancia.

O alumnado matriculado na materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación I seguirá a

dispor  na aula virtual  do centro de toda a documentación e contidos que forman parte desta

materia,  de  igual  forma  que  tiñan  a  súa  disposición  durante  o  desenvolvemento  normal  e

presencial  das  clases.  Porén,  nesta  circunstancia,  este  será  o  lugar  onde  ademais  de poder

consultar  os  contidos  da  materia,  tamén recibirán  información  detallada  sobre  a  planificación

semanal das tarefas e actividades que deberán realizar e entregar, das datas de entrega e das

correccións que recibirán a ditas tarefas. Ademais incluírase toda a información e contidos que

sirvan de axuda para a realización destas tarefas, das orientacións e explicacións precisas dos

contidos traballados nas mesmas e outra documentación que permitan e faciliten un aprendizaxe

dirixido e autónomo por parte do alumnado. Estas tarefas e actividades serán comunicadas ao

alumnado e as súas familias seguindo o mesmo procedementos que en semanas anteriores e a

través da páxina web do centro.

Para  facilitar  o  contacto  continuo,  tanto  entre  o  alumnado como co  profesor/a  da  materia,  o

alumnado disporá de foros onde expor as dúbidas ou cuestións relativas aos contidos que se

están a traballar e ás tarefas que deben realizar, fomentando desta forma o traballo colaborativo

entre o alumnado. Tamén disporán e facilitaráselle un correo electrónico do profesor/a a onde

dirixirse  para  realizar  todas  aquelas  cuestións  que  consideren  oportunas.  Así  mesmo,

puntualmente  o  profesorado  poderá  realizar  conexións  en  directo  co  alumnado  por  vídeo

conferencia, ben para afondar nas explicacións como para resolver dúbidas. 

O profesorado realizará un seguimento e control tanto dos accesos como do traballo desenvolvido

polo alumnado, incluíndo un seguimento das tarefas realizadas e a correspondente corrección das

mesmas,  proporcionando  o  suficiente  feedback  para  que  o  alumnado  poida  progresar  nos

contidos que está a traballar. Cando un alumno/a non se conecte á aula virtual por espazo dunha

semana ou non entregue as tarefas previstas na planificación semanal, o profesor/a enviará un

correo ao titor/a notificando este feito e procederá a enviar unha comunicación a través de Abalar

aos seus pais/nais/titores.  Se transcorrido  de novo unha semana dende estas comunicacións

continua sen realizar as tarefas,  o profesor/a procederá a notificar  á Xefatura de Estudos por

correo electrónico a ausencia do citado alumno/a en relación a súa conexión á aula virtual e á

realización das tarefas programadas. 



A realización das tarefas desta materia requiren o emprego de recursos informáticos. Se algún

alumno/a non dispón destes recursos deberá notificar esta situación ao profesor/a da materia,

quen comunicará á dirección do centro para de ser posible se tomen as medidas oportunas. 

2.- Instrumentos e procedementos de avaliación.

Dada a situación extraordinaria que impide a docencia presencial e a observación e seguimento

do traballo  do alumnado,  as tarefas de reforzo,  repaso e recuperación xunto coas tarefas de

ampliación serán o elemento de referencia para determinar o grao de consecución dos obxectivos

da materia. Xunto coa cualificación destas tarefas, e neste contexto de educación a distancia,

prestarase especial atención ao feedback que se lle proporcionará ao alumnado fomentando a

reflexión  e  a  mellora  continua  na  realización  das  mesmas.  Desta  forma  valorarase  tamén a

mellora na entrega das tarefas e a corrección dos erros indicados na corrección das mesmas.

2.1- Tarefas e probas de reforzo, repaso e recuperación.

As tarefas de reforzo, repaso e recuperación son actividades deseñadas para facilitar e fomentar

que o alumando que obtivo unha cualificación negativa na primeira e/ou segunda avaliación poida

de novo traballar os contidos non superados e recuperar estas cualificacións negativas. Estas

tarefas facilitarán as aprendizaxes e a consecución dos contidos mínimos, fomentando o interese

por aprender do alumnado e deseñadas para a consecución das competencias imprescindibles

nesta materia e curso. Estas tarefas poderán incluír probas tipo test e/ou exames orais permiten

determinar o grao de adquisición dos contidos por parte do alumnado ao ser un instrumento de

avaliación máis fiable e deberán comunicarse con suficiente antelación ao alumando.

Na proposta semanal destas tarefas indicaranse a  data límite de entrega que fará referencia a

data límite recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da

cal non se poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será

de 5 días (de luns a venres) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán indicarse

de forma clara na proposta e nas tarefas propostas ao alumnado.

2.2.- Tarefas e probas de ampliación.

As tarefas de ampliación son actividades deseñadas para incentivar e fomentar o interese por

continuar a aprendizaxe a distancia do alumnado que obtivo unha cualificación positiva na 1ª e 2ª

avaliación. Neste senso, estas tarefas farán referencia á ampliación dos contidos traballados de

forma presencial nos trimestres pasados. Estas actividades permitirán ao alumnado mellorar a súa

cualificación final fomentando o seu interese por aprender e por continuar coa súa formación este

curso. Estas tarefas poderán incluír probas tipo test e/ou exames orais permiten determinar o grao

de adquisición dos contidos por parte do alumnado ao ser un instrumento de avaliación máis fiable

e deberán comunicarse con suficiente antelación ao alumando.



Na proposta semanal destas tarefas indicaranse a  data límite de entrega que fará referencia a

data límite recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da

cal non se poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será

de 5 días (de luns a venres) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán indicarse

de forma clara na proposta e nas tarefas propostas ao alumnado. 

Ademais na semana do 15 ao 19 de xuño poderase realizar, previa comunicación ao alumnado,

unha proba adaptada á situación do momento e que terá como referencia os contidos e as tarefas

de reforzo, repaso, recuperación e ampliación.

2.3.- Tarefas e probas de novos contidos.

Estas  tarefas  e  probas  son  actividades  dirixidas  ao  alumnado  que  obtivo  unha  cualificación

positiva na 1ª e 2ª avaliación e desexa continuar a súa formación avanzando nos temas e contidos

que non foron traballados de forma presencial,  e  que estaban recollidos  na programación da

materia. Estas actividades serán voluntarias e en ningún caso serán avaliadas nin tidas en conta

para o cálculo da cualificación final, aínda que si serán corrixidas co obxectivo de proporcionar o

feedback necesario para fomentar a mellora continua, a reflexión e información sobre o grado de

desenvolvemento da tarefa ou proba. 

Na proposta semanal destas tarefas indicaranse a  data límite de entrega que fará referencia a

data límite recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da

cal non se poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será

de 5 días (de luns a venres) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán indicarse

de forma clara na proposta e nas tarefas propostas ao alumnado. 

3.- Criterios de cualificación.

Como resultado da realización,  corrección e avaliación das tarefas realizadas polo  alumnado,

xunto coas probas e exames orais, de ser o caso, procederase a aplicar os seguintes criterios de

cualificación:

• O alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa que entregue e obteña unha cualificación

positiva  nas tarefas  de reforzo,  repaso e  recuperación,  obterá  unha cualificación  de  5

puntos na avaliación correspondente. Para o cálculo da nota final será requisito ter unha

nota igual ou superior a 5 puntos na 1ª e 2ª avaliación. Se, ademais, entrega e obtén unha

cualificación positiva nas tarefas de ampliación, verá incrementada a nota final ata un 20%

da nota media da 1ª e 2ª avaliación.

• Para o resto do alumando, a nota final será a suma da nota media da 1ª e 2ª avaliación

máis o incremento de nota polas tarefas de ampliación, que poderá incrementar a citada

media nun máximo dun 20%. 



4.-  Alumnado  coa  materia  de  “Tecnoloxías  da  Información  e  da

Comunicación I” pendente de cursos anteriores.

Para o alumnado coa materia de “Tecnoloxías da Información e da Comunicación I” pendente de

cursos anteriores seguirase o mesmo procedemento que o indicado anteriormente no punto “2.1.-

Tarefas de reforzo, repaso e recuperación”, publicando na aula virtual do curso creado a tal efecto

e para o alumnado que ten esta materia pendente, as tarefas de repaso, reforzo e recuperación

dos contidos non superados. Os prazos de entrega destas tarefas tamén será os mesmos que os

indicados no citado punto.

En relación aos criterios de cualificación:

• O alumnado debe entregar todas as tarefas de reforzo, repaso e recuperación e obter unha

cualificación mínima de 4 puntos en todas elas.

• A  cualificación  final  será  a  media  aritmética  de  toda  as  tarefas  de  reforzo,  repaso  e

recuperación. Para recuperar a materia pendente, a cualificación final debe ser igual ou

superior a 5 puntos.

Materia: Tecnoloxía Industrial II  Curso: 2º Bach.

1.- Ensinanza a distancia.

O alumnado matriculado na materia de Tecnoloxía Industrial II seguirá a dispor na aula virtual do

centro de toda a documentación e contidos que forman parte desta materia, de igual forma que

tiñan a súa disposición durante o desenvolvemento normal e presencial das clases. Porén, nesta

circunstancia, este será o lugar onde ademais de poder consultar os contidos da materia, tamén

recibirán  información  detallada  sobre  a  planificación  semanal  das  tarefas  e  actividades  que

deberán realizar e entregar, das datas de entrega e das correccións que recibirán a ditas tarefas.

Ademais incluírase toda a información e contidos que sirvan de axuda para a realización destas

tarefas, das orientacións e explicacións precisas dos contidos traballados nas mesmas e outra

documentación  que  permitan  e  faciliten  un  aprendizaxe  dirixido  e  autónomo  por  parte  do

alumnado.  Estas  tarefas  e  actividades  serán  comunicadas  ao  alumnado  e  as  súas  familias

seguindo o mesmo procedementos que en semanas anteriores e a través da páxina web do

centro.

Para  facilitar  o  contacto  continuo,  tanto  entre  o  alumnado como co  profesor/a  da  materia,  o

alumnado disporá de foros onde expor as dúbidas ou cuestións relativas aos contidos que se

están a traballar e ás tarefas que deben realizar, fomentando desta forma o traballo colaborativo

entre o alumnado. Tamén disporán e facilitaráselle un correo electrónico do profesor/a a onde

dirixirse  para  realizar  todas  aquelas  cuestións  que  consideren  oportunas.  Así  mesmo,

puntualmente  o  profesorado  poderá  realizar  conexións  en  directo  co  alumnado  por  vídeo

conferencia, ben para afondar nas explicacións como para resolver dúbidas. 



O profesorado realizará un seguimento e control tanto dos accesos como do traballo desenvolvido

polo alumnado, incluíndo un seguimento das tarefas realizadas e a correspondente corrección das

mesmas,  proporcionando  o  suficiente  feedback  para  que  o  alumnado  poida  progresar  nos

contidos que está a traballar. Cando un alumno/a non se conecte á aula virtual por espazo dunha

semana ou non entregue as tarefas previstas na planificación semanal, o profesor/a enviará un

correo ao titor/a notificando este feito e procederá a enviar unha comunicación a través de Abalar

aos seus pais/nais/titores.  Se transcorrido  de novo unha semana dende estas comunicacións

continua sen realizar as tarefas,  o profesor/a procederá a notificar  á Xefatura de Estudos por

correo electrónico a ausencia do citado alumno/a en relación a súa conexión á aula virtual e á

realización das tarefas programadas.  

2.- Instrumentos e procedementos de avaliación.

Dada a situación extraordinaria que impide a docencia presencial e a observación e seguimento

do traballo  do alumnado,  as tarefas de reforzo,  repaso e recuperación xunto coas tarefas de

ampliación serán o elemento de referencia para determinar o grao de consecución dos obxectivos

da materia. Xunto coa cualificación destas tarefas, e neste contexto de educación a distancia,

prestarase especial atención ao feedback que se lle proporcionará ao alumnado fomentando a

reflexión  e  a  mellora  continua  na  realización  das  mesmas.  Desta  forma  valorarase  tamén a

mellora na entrega das tarefas e a corrección dos erros indicados na corrección das mesmas.

2.1- Tarefas e probas de reforzo, repaso e recuperación.

As tarefas de reforzo, repaso e recuperación son actividades deseñadas para facilitar e fomentar

que o alumando que obtivo unha cualificación negativa na primeira e/ou segunda avaliación poida

de novo traballar os contidos non superados e recuperar estas cualificacións negativas. Estas

tarefas facilitarán as aprendizaxes e a consecución dos contidos mínimos, fomentando o interese

por aprender do alumnado e deseñadas para a consecución das competencias imprescindibles

nesta materia e curso. Estas tarefas poderán incluír probas tipo test e/ou exames orais permiten

determinar o grao de adquisición dos contidos por parte do alumnado ao ser un instrumento de

avaliación máis fiable e deberán comunicarse con suficiente antelación ao alumnado.

Na proposta semanal destas tarefas indicaranse a  data límite de entrega que fará referencia a

data límite recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da

cal non se poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será

de 5 días (de luns a venres) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán indicarse

de forma clara na proposta e nas tarefas propostas ao alumnado.

2.2.- Tarefas e probas de ampliación.

As tarefas de ampliación son actividades deseñadas para incentivar e fomentar o interese por

continuar a aprendizaxe a distancia do alumnado que obtivo unha cualificación positiva na 1ª e 2ª



avaliación. Neste senso, estas tarefas farán referencia á ampliación dos contidos traballados de

forma presencial nos trimestres pasados. Estas actividades permitirán ao alumnado mellorar a súa

cualificación final fomentando o seu interese por aprender e por continuar coa súa formación este

curso. Estas tarefas poderán incluír probas tipo test e/ou exames orais permiten determinar o grao

de adquisición dos contidos por parte do alumnado ao ser un instrumento de avaliación máis fiable

e deberán comunicarse con suficiente antelación ao alumnado.

Na proposta semanal destas tarefas indicaranse a  data límite de entrega que fará referencia a

data límite recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da

cal non se poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será

de 5 días (de luns a venres) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán indicarse

de forma clara na proposta e nas tarefas propostas ao alumnado. 

Ademais na semana do 15 ao 19 de xuño poderase realizar, previa comunicación ao alumnado,

unha proba adaptada á situación do momento e que terá como referencia os contidos e as tarefas

de reforzo, repaso, recuperación e ampliación.

2.3.- Tarefas e probas de novos contidos.

Estas  tarefas  e  probas  son  actividades  dirixidas  ao  alumnado  que  obtivo  unha  cualificación

positiva na 1ª e 2ª avaliación e desexa continuar a súa formación avanzando nos temas e contidos

que non foron traballados de forma presencial,  e  que estaban recollidos  na programación da

materia. Estas actividades serán voluntarias e en ningún caso serán avaliadas nin tidas en conta

para o cálculo da cualificación final, aínda que si serán corrixidas co obxectivo de proporcionar o

feedback necesario para fomentar a mellora continua, a reflexión e información sobre o grado de

desenvolvemento da tarefa ou proba. 

Na proposta semanal destas tarefas indicaranse a  data límite de entrega que fará referencia a

data límite recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da

cal non se poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será

de 5 días (de luns a venres) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán indicarse

de forma clara na proposta e nas tarefas propostas ao alumnado. 

3.- Criterios de cualificación.

Como resultado da realización, corrección e avaliación das tarefas realizadas polo alumnado, 

xunto coas probas e exames orais, de ser o caso, procederase a aplicar os seguintes criterios de 

cualificación:

• O alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa que entregue e obteña unha cualificación

positiva  nas tarefas  de reforzo,  repaso e  recuperación,  obterá  unha cualificación  de  5

puntos na avaliación correspondente. Para o cálculo da nota final será requisito ter unha

nota igual ou superior a 5 puntos na 1ª e 2ª avaliación. Se, ademais, entrega e obtén unha



cualificación positiva nas tarefas de ampliación, verá incrementada a nota final ata un 20%

da nota media da 1ª e 2ª avaliación.

• Para o resto do alumando, a nota final será a suma da nota media da 1ª e 2ª avaliación

máis o incremento de nota polas tarefas de ampliación, que poderá incrementar a citada

media nun máximo dun 20%.

Materia: Tecnoloxías da Inform. e da Comun. II Curso: 2º Bach.

1.- Ensinanza a distancia.

O alumnado matriculado na materia de Tecnoloxías da Información e das Comunicación II seguirá

a dispor na aula virtual do centro de toda a documentación e contidos que forman parte desta

materia,  de  igual  forma  que  tiñan  a  súa  disposición  durante  o  desenvolvemento  normal  e

presencial  das  clases.  Porén,  nesta  circunstancia,  este  será  o  lugar  onde  ademais  de poder

consultar  os  contidos  da  materia,  tamén recibirán  información  detallada  sobre  a  planificación

semanal das tarefas e actividades que deberán realizar e entregar, das datas de entrega e das

correccións que recibirán a ditas tarefas. Ademais incluírase toda a información e contidos que

sirvan de axuda para a realización destas tarefas, das orientacións e explicacións precisas dos

contidos traballados nas mesmas e outra documentación que permitan e faciliten un aprendizaxe

dirixido e autónomo por parte do alumnado. Estas tarefas e actividades serán comunicadas ao

alumnado e as súas familias seguindo o mesmo procedementos que en semanas anteriores e a

través da páxina web do centro.

Para  facilitar  o  contacto  continuo,  tanto  entre  o  alumnado como co  profesor/a  da  materia,  o

alumnado disporá de foros onde expor as dúbidas ou cuestións relativas aos contidos que se

están a traballar e ás tarefas que deben realizar, fomentando desta forma o traballo colaborativo

entre o alumnado. Tamén disporán e facilitaráselle un correo electrónico do profesor/a a onde

dirixirse  para  realizar  todas  aquelas  cuestións  que  consideren  oportunas.  Así  mesmo,

puntualmente  o  profesorado  poderá  realizar  conexións  en  directo  co  alumnado  por  vídeo

conferencia, ben para afondar nas explicacións como para resolver dúbidas. 

O profesorado realizará un seguimento e control tanto dos accesos como do traballo desenvolvido

polo alumnado, incluíndo un seguimento das tarefas realizadas e a correspondente corrección das

mesmas,  proporcionando  o  suficiente  feedback  para  que  o  alumnado  poida  progresar  nos

contidos que está a traballar. Cando un alumno/a non se conecte á aula virtual por espazo dunha

semana ou non entregue as tarefas previstas na planificación semanal, o profesor/a enviará un

correo ao titor/a notificando este feito e procederá a enviar unha comunicación a través de Abalar

aos seus pais/nais/titores.  Se transcorrido  de novo unha semana dende estas comunicacións

continua sen realizar as tarefas,  o profesor/a procederá a notificar  á Xefatura de Estudos por

correo electrónico a ausencia do citado alumno/a en relación a súa conexión á aula virtual e á

realización das tarefas programadas. 



A realización das tarefas desta materia requiren o emprego de recursos informáticos. Se algún

alumno/a non dispón destes recursos deberá notificar esta situación ao profesor/a da materia,

quen comunicará á dirección do centro para de ser posible se tomen as medidas oportunas.

2.- Instrumentos e procedementos de avaliación.

Dada a situación extraordinaria que impide a docencia presencial e a observación e seguimento

do traballo  do alumnado,  as tarefas de reforzo,  repaso e recuperación xunto coas tarefas de

ampliación serán o elemento de referencia para determinar o grao de consecución dos obxectivos

da materia. Xunto coa cualificación destas tarefas, e neste contexto de educación a distancia,

prestarase especial atención ao feedback que se lle proporcionará ao alumnado fomentando a

reflexión  e  a  mellora  continua  na  realización  das  mesmas.  Desta  forma  valorarase  tamén a

mellora na entrega das tarefas e a corrección dos erros indicados na corrección das mesmas.

2.1- Tarefas e probas de reforzo, repaso e recuperación.

As tarefas de reforzo, repaso e recuperación son actividades deseñadas para facilitar e fomentar

que o alumando que obtivo unha cualificación negativa na primeira e/ou segunda avaliación poida

de novo traballar os contidos non superados e recuperar estas cualificacións negativas. Estas

tarefas facilitarán as aprendizaxes e a consecución dos contidos mínimos, fomentando o interese

por aprender do alumnado e deseñadas para a consecución das competencias imprescindibles

nesta materia e curso. Estas tarefas poderán incluír probas tipo test e/ou exames orais permiten

determinar o grao de adquisición dos contidos por parte do alumnado ao ser un instrumento de

avaliación máis fiable e deberán comunicarse con suficiente antelación ao alumando.

Na proposta semanal destas tarefas indicaranse a  data límite de entrega que fará referencia a

data límite recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da

cal non se poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será

de 5 días (de luns a venres) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán indicarse

de forma clara na proposta e nas tarefas propostas ao alumnado.

2.2.- Tarefas e probas de ampliación.

As tarefas de ampliación son actividades deseñadas para incentivar e fomentar o interese por

continuar a aprendizaxe a distancia do alumnado que obtivo unha cualificación positiva na 1ª e 2ª

avaliación. Neste senso, estas tarefas farán referencia á ampliación dos contidos traballados de

forma presencial nos trimestres pasados. Estas actividades permitirán ao alumnado mellorar a súa

cualificación final fomentando o seu interese por aprender e por continuar coa súa formación este

curso. Estas tarefas poderán incluír probas tipo test e/ou exames orais permiten determinar o grao

de adquisición dos contidos por parte do alumnado ao ser un instrumento de avaliación máis fiable

e deberán comunicarse con suficiente antelación ao alumnado.



Na proposta semanal destas tarefas indicaranse a  data límite de entrega que fará referencia a

data límite recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da

cal non se poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será

de 5 días (de luns a venres) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán indicarse

de forma clara na proposta e nas tarefas propostas ao alumnado.

Ademais na semana do 15 ao 19 de xuño poderase realizar, previa comunicación ao alumnado,

unha proba adaptada á situación do momento e que terá como referencia os contidos e as tarefas

de reforzo, repaso, recuperación e ampliación.

2.3.- Tarefas e probas de novos contidos.

Estas  tarefas  e  probas  son  actividades  dirixidas  ao  alumnado  que  obtivo  unha  cualificación

positiva na 1ª e 2ª avaliación e desexa continuar a súa formación avanzando nos temas e contidos

que non foron traballados de forma presencial,  e  que estaban recollidos  na programación da

materia. Estas actividades serán voluntarias e en ningún caso serán avaliadas nin tidas en conta

para o cálculo da cualificación final, aínda que si serán corrixidas co obxectivo de proporcionar o

feedback necesario para fomentar a mellora continua, a reflexión e información sobre o grado de

desenvolvemento da tarefa ou proba. 

Na proposta semanal destas tarefas indicaranse a  data límite de entrega que fará referencia a

data límite recomendada para a entrega da tarefa e a data de corte que indicará a data a partir da

cal non se poderá entregar a tarefa. Salvo excepcións xustificadas, a data límite de entrega será

de 5 días (de luns a venres) e a data de corte incluirá dous días máis. Ambas deberán indicarse

de forma clara na proposta e nas tarefas propostas ao alumnado. 

3.- Criterios de cualificación.

Como resultado da realización,  corrección e avaliación das tarefas realizadas polo  alumnado,

xunto coas probas e exames orais, de ser o caso, procederase a aplicar os seguintes criterios de

cualificación:

• O alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa que entregue e obteña unha cualificación

positiva  nas tarefas  de reforzo,  repaso e  recuperación,  obterá  unha cualificación  de  5

puntos na avaliación correspondente. Para o cálculo da nota final será requisito ter unha

nota igual ou superior a 5 puntos na 1ª e 2ª avaliación. Se, ademais, entrega e obtén unha

cualificación positiva nas tarefas de ampliación, verá incrementada a nota final ata un 20%

da nota media da 1ª e 2ª avaliación.

• Para o resto do alumando, a nota final será a suma da nota media da 1ª e 2ª avaliación

máis o incremento de nota polas tarefas de ampliación, que poderá incrementar a citada

media nun máximo dun 20%.
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