
   

ADDENDA Á PROGRAMACIÓN

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

A addenda á programación do departamento de Tecnoloxía do curso 2021/22 do IES de 
Brión ten a finalidade de adaptar as modificación da Orde do 25 de xaneiro de 2022, na que
se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación 
secundaria obrigatoria e de bacharelato. A actualización da normativa introduce 
modificacións como eliminar a avaliación extraordinaria, avaliar e introducir actividades de 
apoio, reforzo, recuperación e ampliación na ESO no periodo entre o 6 e 22 de xuño e 
substitúe a avaliación final extraordinaria por unha única avaliación final.

As modificacións incorporadas á programación nas materias de Tecnoloxía na ESO son:

ESO

● O alumnado que non superou algunha avaliación e a media das tres avaliacións é 
inferior a 5 optará a superar a avaliación ou avaliacións pendentes antes da 3ª 
avaliación parcial mantendo os criterios e instrumentos de avaliación do resto do 
curso (40% probas obxectivas, 50% traballo diario, 10% observación en aula).

● O alumnado que despois da terceira avaliación non estea en disposición de superar 
a materia, realizará actividades de apoio, reforzo e recuperación específicas e unha 
proba de recuperación das avaliacións non superadas. Para a cualificación final 
teranse en conta os criterios  e instrumentos mantendo a ponderación do curso.

● O alumnado que,  a pesar de superar a materia, por resultar a media das tres 
avaliacións maior ou igual a 5, presente dificultades nalgún dos estándares 
desenvolvidos ao longo do curso, realizará tarefas de apoio e reforzo específicas, 
podendo mellorar a cualificación. 

● O alumnado que, logo da terceira avaliación, supere a materia con dominio dos 
temas desenvolvidos, realizará actividades de ampliación e afondamento. Estas 
actividades deseñaranse de acordo ás motivacións e intereses do alumnado. 

● Realizaranse ademais actividades deseñadas especificamente para que o 
alumnado cunha formación máis completa axude ao alumnado cunha formación 
insuficiente a entender e traballar aspectos concretos do currículo.

● Para a avaliación do período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a 
avaliación final para o alumnado que ten superada a materia terase en conta o 
seguinte criterio. Poderase mellorar a cualificación proporcionalmente á mellora das 
aprendizaxes dos contidos nos que acadaran a máxima nota mantendo os  criterios 
de cualificación da avaliación.

   



Bacharelato:

● O alumnado que despois da avaliación final ordinaria non superase a materia, 
previas recuperacións, realizará actividades de apoio e recuperación específicas 
relacionadas cos bloques de materia, temas, e/ou estándares de aprendizaxe non 
superados e unha proba de recuperación das avaliacións non superadas. Estas 
actividades deseñaranse partindo das  actividades desenvolvidas ao longo do curso.

 
● O alumnado que, mesmo superando a materia na avaliación final ordinaria, 

presente dificultades nalgún dos contidos desenvolvidos ao longo do curso, realizará
tarefas de apoio e reforzo específicas.
 

● O alumnado que, logo da avaliación final ordinaria, supere a materia cun amplo 
dominio dos temas desenvolvidos, realizará actividades de ampliación para o 
vindeiro curso. Estas actividades deseñaranse de acordo ás motivacións e intereses 
do alumnado.
 

● Realizaranse ademais unha serie de actividades de titoría entre iguais deseñadas 
para que o alumnado cunha formación máis completa axude ao alumnado cunha 
formación insuficiente a entender e traballar aspectos concretos do currículo.

Pendentes:

Non temos alumnado con materias pendentes.


