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1 Criterios de avaliación, cualificación e promoción para as materias de 

Tecnoloxía 2º, 3º e 4º ESO 

Os criterios de cualificación empregados son os seguintes: 

CONCEPTO PESO OBSERVACIÓNS 

Probas obxectivas 70% 

 As probas obxectivas poderán ser escritas ou realizarse 
alguna tarefa de tipo proba na aula virtual 

 A nota mínima para facer media e obter unha 
cualificación positiva é 3 sobre 10 

Produtos derivados do seu 
traballos 

30% 

 Produtos derivados do seu traballo cos equipos 
informáticos (A nota mínima para facer media e obter 
unha cualificación positiva é 3 sobre 10. Todos os 
traballos deberán ser entregados en tempo e forma). 

 Miniprobas realizadas ao longo dun tema a través do 
aula virtual (A nota mínima para facer media e obter 
unha cualificación positiva é 3 sobre 10) 

 Neste apartado tamén se terá en conta que o alumn@ 
entregue en tempo e forma, suba ao aula virtual, as 
actividades indicadas polo profesor/a (A nota mínima 
para facer media e obter unha cualificación positiva é 3 
sobre 10) 

 Para poder facer media coas probas obxectivas o 
alumn@ deberá ter unha media igual ou superior a 4 
neste apartado. Polo que a non entrega reiterada de 
traballos neste apartado suporía unha valoración 
negativa na avaliación 

 

 

En canto as probas escritas teránse en conta os seguintes criterios: 

 Se un exercicio non está completo, non será correcto e a súa puntuación será 0. 

 En todos os exercicios que impliquen un desenvolvemento matemático terase que 

indicar as operacións e a fórmula empregada, cando proceda, antes de substituír os 

datos senón o exercicio non será correcto, e a súa puntuación será 0. 

 Nos problemas ou resultados deberán ir acompañados, cando proceda, das súas 

correspondentes unidades, por cada resultado sen unidades descontarase 0,1. 

 Por falta de limpeza e claridade no texto escrito poderase descontar ata un punto. 
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IMPORTANTE: Os alumnos/as que no poidan acudir a un exame deberán traer XUSTIFICANTE 

MÉDICO. Este tipo de reclamación deberá saír do alumno/a e será el quén o transmita ó  

profesor/ra. No caso contrario, non se repite o exame e a nota será INSUFICIENTE (1). 

Se un alumno/a é sorprendido copiando no exame, suspenderá dito exame e a avaliación. Terá 

que agardar á recuperación final de xuño para poder recuperar o correspodente trimestre. 

Nota avalición: será a media aritmética de tódolos contidos, o alumn@ deberá obter como 

mínimo un 5 sobre 10 para aprobar a avaliación. 

Cualificación final do curso Para aprobar o curso é necesario aprobar as tres avaliacións, ou ter 

unha nota mínima dun  3 coa que se faga a media e ésta ser igual ou superior a 5. 

Dacordo co que establece a Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa 

de avalaiciaión nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e 

de bacharelato no sistema educativo de Galicia, o alumnado será avaliado en tres sesión de 

avalaición parciais (a 3ª delas na semana do 6 de xuño) e unha sesión de avalaición final a 

finais de xuño. O período que abrangue entre a terceria avaliación e a final, adicarase a 

actividades de apoio, reforzó, recuperación, ampliación e titoría, segundo sexa o caso. 

2 Criterios de avaliación, cualificación e promoción para a materia de 

Tecnoloxía Industrial 1º e 2º de Bacharelato 

Os criterios de cualificación empregados son os seguintes: 

CONCEPTO PESO OBSERVACIÓNS 

Probas obxectivas 80% 

 As probas obxectivas poderán ser escritas ou realizarse 
alguna tarefa de tipo proba na aula virtual 

 A nota mínima para facer media e obter unha cualificación 
positiva é 4 sobre 10 

Produtos derivados do 
seu traballos e outros 

20% 

 Miniprobas realizadas ao longo dun tema a través do aula 
virtual  

 Neste apartado tamén se terá en conta que o alumn@ 
entregue en tempo e forma, suba ao aula virtual, as 
actividades indicadas polo profesor/a 
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En canto as probas escritas teránse en conta os seguintes criterios: 

 Se un exercicio non está completo, non será correcto e a súa puntuación será 0. 

 En todos os exercicios que impliquen un desenvolvemento matemático terase que 

indicar as operacións e a fórmula empregada, cando proceda, antes de substituír os 

datos senón o exercicio non será correcto, e a súa puntuación será 0. 

 Nos problemas ou resultados deberán ir acompañados, cando proceda, das súas 

correspondentes unidades, por cada resultado sen unidades descontarase 0,1. 

 Por falta de limpeza e claridade no texto escrito poderase descontar ata un punto. 

IMPORTANTE: Os alumnos/as que no poidan acudir a un exame deberán traer XUSTIFICANTE 

MÉDICO. Este tipo de reclamación deberá saír do alumno/a e será el quén o transmita ó  

profesor/ra. No caso contrario, non se repite o exame e a nota será INSUFICIENTE (1). 

Se un alumno/a é sorprendido copiando no exame, suspenderá dito exame e a avaliación. Terá 

que agardar á recuperación final de xuño para poder recuperar o correspodente trimestre. 

Nota avalición: será a media aritmética de tódolos contidos, o alumn@ deberá obter como 

mínimo un 5 sobre 10 para aprobar a avaliación. 

Cualificación final do curso Para aprobar o curso é necesario aprobar as tres avaliacións, ou ter 

unha nota mínima dun  4 coa que se faga a media e ésta ser igual ou superior a 5. 

Proba extraordinaria  Será única para tódolos alumnos/as e estará constituída por un exame 

cun contido que estará directamente relacionado cos obxectivos mínimos da materia. Nesta 

proba, polo tanto, non se conservan, os aprobados parciais de cada trimestre. O alumno/ a 

terá que obter ó menos un 5 para superar a materia.  

3 Criterios de avaliación, cualificación e promoción para a materia de 

TIC 4º ESO  

Os criterios de cualificación que establece a programación son os seguintes: 

CONCEPTO PESO OBSERVACIÓNS 

Produtos derivados do 

seu traballos e outros 
100% 

 Todas as prácticas deberán ser entregadas en tempo e 

forma polo alumnado. A nota mínima para poder facer 

media entre prácticas será un 3 
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No caso en que en alguna avalición se realizase alguna proba obxectiva tipo exame ou test de 

contidos teóricos na aula virtual, os criterios de cualificación serán os que seguen: 

CONCEPTO PESO OBSERVACIÓNS 

Probas obxectivas 30% 
 A nota mínima para facer media e obter unha cualificación 

positiva é 4 sobre 10 

Produtos derivados do 

seu traballos e outros 
70% 

 Todas as prácticas deberán ser entregadas en tempo e 

forma polo alumnado. A nota mínima para poder facer 

media entre prácticas será un 3 

 

ACLARACIÓNS: 

 Os alumn@s que ao longo das clases están a realizar unha tarefa que non sexa a 

enconmendada, descontaráselle medio punto a súa nota final da avaliación por cada 

chamada de atención. Se o alumn@ acumula 4 chamadas de atención ao longo do 

trimestre automáticamente estará suspenso. 

 Se un alumno/a ou alumnos/as son sorprendidos copiando probas, prácticas ou traballos 

que teñan que facer, ben a través de apuntes, de medios electrónicos ou doutros 

compañeiros; ou calquera modificación ou intento de modificación posterior á entrega, 

coa intención de mellorar a nota,  implicará a anulación de dita proba ou práctica, e polo 

tanto, carreará o suspenso automático, con nota de cero. Como consecuencia cualificarase 

a avaliación como suspensa de maneira automática. Serán igualmente sancionados co 

suspenso da avaliación o alumn@ ou alumn@s que o facilitaran, entendendo que esas 

prácticas ou probas quedan anuladas por seren pouco fiables á hora de medir o obxecto da 

mesma. Só poderán aprobar o curso se aproban a recuperación final de xuño, ou entregan 

os traballos solicitados correctamente feitos por eles segundo as pautas indicadas polo 

profesor 

 O alumnado deberá realizar as prácticas propostas na aula, no tempo establecido polo 

profesro/a para cada unha delas e facer entrega das mesmas na data fixada (que estará 

indicada explícitamente na aula virtual). Fóra dese prazo NON SE RECOLLERÁN TAREFAS, 

TENDO UNHA CUALIFICACIÓN DE 0. 
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 Ao final de cada unha das avaliacións, establecerase un prazo en función das necesidades 

do grupo (dito prazo é establecido polo docente da materia, que informará ao alumnado 

coa debida antelación) para que o alumnado con tarefas pendentes de entrega (por mor 

de ausencias a clase debidamente xustificadas),, poda facelas na aula e acadar así unha 

cualificación positiva. 

 Aqueles alumnos/ as que rematen as prácticas (de cada un dos bloques de contidos) antes 

de prazo, poderán facer prácticas de ampliación para subir nota. Estas prácticas permitirán 

ao alumnado incrementar a súa nota da avaliación ata 1 punto. Non poderán facer entrega 

destas actividades de ampiación o alumnado que teña pendente alguna das tarefas 

obrigatorias. 

Nota avalición: será a media aritmética de tódolos produciións do alumnado, que deberá 

obter como mínimo un 5 sobre 10 para poder acadar unha cualificación positiva. Aplicarase o 

redondeo para as notas finais de cada avaliación. 

A finais do mes de Maio o alumnado terá dereito a recuperar a/as avaliación/s suspensas, 

facendo entrega dunha práctica final que englobe todos os contidos traballados na mesma 

(unha por cada avaliación suspensa) 

Cualificación final do curso Para aprobar o curso é necesario aprobar as tres avaliacións, ou ter 

unha nota mínima dun  3 coa que se faga a media e ésta ser igual ou superior a 5. 

Dacordo co que establece a Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa 

de avalaiciaión nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e 

de bacharelato no sistema educativo de Galicia, o alumnado será avaliado en tres sesión de 

avalaición parciais (a 3ª delas na semana do 6 de xuño) e unha sesión de avalaición final a 

finais de xuño. O período que abrangue entre a terceria avaliación e a final, adicarase a 

actividades de apoio, reforzó, recuperación, ampliación e titoría, segundo sexa o caso. 

 

 

 



CRITERIOS CUALIFICACIÓN CURSO 2021- 2022 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA IES A SANGRIÑA 

8 
 

4 Criterios de avaliación, cualificación e promoción para a materia de 

TIC Bacharelato  

Os criterios de cualificación que establece a programación son os seguintes: 

CONCEPTO PESO OBSERVACIÓNS 

Produtos derivados do 

seu traballos e outros 
100% 

 Todas as prácticas deberán ser entregadas en tempo e 

forma polo alumnado. A nota mínima para poder facer 

media entre prácticas será un 3 

No caso en que en alguna avalición se realizase alguna proba obxectiva tipo exame ou test de 

contidos teóricos na aula virtual, os criterios de cualificación serán os que seguen: 

CONCEPTO PESO OBSERVACIÓNS 

Probas obxectivas 30% 
 A nota mínima para facer media e obter unha cualificación 

positiva é 4 sobre 10 

Produtos derivados do 

seu traballos e outros 
70% 

 Todas as prácticas deberán ser entregadas en tempo e 

forma polo alumnado. A nota mínima para poder facer 

media entre prácticas será un 3 

ACLARACIÓNS: 

 Os alumn@s que ao longo das clases están a realizar unha tarefa que non sexa a 

enconmendada, descontaráselle medio punto a súa nota final da avaliación por cada 

chamada de atención. Se o alumn@ acumula 4 chamadas de atención ao longo do 

trimestre automáticamente estará suspenso. 

 Se un alumno/a ou alumnos/as son sorprendidos copiando probas, prácticas ou traballos 

que teñan que facer, ben a través de apuntes, de medios electrónicos ou doutros 

compañeiros; ou calquera modificación ou intento de modificación posterior á entrega, 

coa intención de mellorar a nota,  implicará a anulación de dita proba ou práctica, e polo 

tanto, carreará o suspenso automático, con nota de cero. Como consecuencia cualificarase 

a avaliación como suspensa de maneira automática. Serán igualmente sancionados co 

suspenso da avaliación o alumn@ ou alumn@s que o facilitaran, entendendo que esas 

prácticas ou probas quedan anuladas por seren pouco fiables á hora de medir o obxecto da 

mesma. Só poderán aprobar o curso se aproban a recuperación final de xuño, ou entregan 



CRITERIOS CUALIFICACIÓN CURSO 2021- 2022 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA IES A SANGRIÑA 

9 
 

os traballos solicitados correctamente feitos por eles segundo as pautas indicadas polo 

profesor. No caso de que este incidente ocurrira durante ou despois do exame final de 

xuño, tería ou terían que presentarse á proba extraordinaria de avaliación á finais do mes 

de Xuño como única opción para poder aprobar o curso. 

 O alumnado deberá realizar as prácticas propostas na aula, no tempo establecido polo 

profesro/a para cada unha delas e facer entrega das mesmas na data fixada (que estará 

indicada explícitamente na aula virtual). Fóra dese prazo NON SE RECOLLERÁN TAREFAS, 

TENDO UNHA CUALIFICACIÓN DE 0. 

 Ao final de cada unha das avaliacións, establecerase un prazo en función das necesidades 

do grupo (dito prazo será establecido polo docente da materia e infromará aso alumnado 

coa debida antelación) para que o alumnado con tarefas pendentes de entrega (por mor 

de ausencias a clase debidamente xustificadas), poda facelas na aula e acadar así unha 

cualificación positiva. 

 Aqueles alumnos/ as que rematen as prácticas (de cada un dos bloques de contidos) antes 

de prazo, poderán facer prácticas de ampliación para subir nota. Estas prácticas permitirán 

ao alumnado incrementar a súa nota da avaliación ata 1 punto. Non poderán facer entrega 

destas actividades de ampiación o alumnado que teña pendente alguna das tarefas 

obrigatorias. 

Nota avalición: será a media aritmética de tódolos produciións do alumnado, que deberá 

obter como mínimo un 5 sobre 10 para poder acadar unha cualificación positiva. Aplicarase o 

redondeo para as notas finais de cada avaliación. 

A finais do mes de Maio o alumnado terá dereito a recuperar a/as avaliación/s suspensas, 

facendo entrega dunha práctica final que englobe todos os contidos traballados na mesma 

(unha por cada avaliación suspensa) 

Cualificación final do curso Para aprobar o curso é necesario aprobar as tres avaliacións, ou ter 

unha nota mínima dun  3 coa que se faga a media e ésta ser igual ou superior a 5. 

Proba extraordinaria  A finais de Xuño o alumnado suspenso terá opción de recuperar a 

materia facendo entrega de 3 prácticas que engloben os conceptos de cada avaliación do 

curso. Deberá facer entrega das 3 prácticas, unha por cada unha das avalaicións do curso. 

Farase a media entre as 3 prácticas para obter así a cualificación da proba extraordinaria.  

O alumnado deberá acadar unha media de 5 ou superior para poder recuperar a materia na 

convocatoria extraordinaria. 


