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TECNOLOXÍA. 2º ESO

Nesta materia non se pode considerar a avaliación continua de xeito que si un alumno/a supera a

terceira  avaliación  supere  o  curso,  xa  que  os  contidos  de  cada  unha  das  avaliacións  son

independentes das outras. De tódolos xeitos, terase en conta a progresión do alumnado ao longo do

curso.

- CUALIFICACIÓN DE CADA AVALIACIÓN  

O resultado da nota en cada avaliación resulta do truncamento da cualificación decimal obtida segundo

as seguintes porcentaxes.

  15% da nota en cada avaliación:

- Realización de tarefas, actividades, traballos, exercicios, etc asignados diariamente e

entregados dentro dos prazos establecidos.

 60% da nota en cada avaliación:

- Probas de avaliación. Poderán realizarse varias probas escritas ou/e de xeito dixital

por avaliación, a menos que o profesorado considere oportuno substituílas por proxectos

ou traballos que deberán ser inescusablemente entregados en tempo e forma.

 25% da nota en cada avaliación:

- Proxectos, memoria do proxecto e prácticas.

- Traballos e exposicións orais.

- Utilización do equipamento informático e o software.

-  Respectar as normas de seguridade e hixiene no  traballo nas  aulas,  cos materiais,

ferramentas e os equipos informáticos

 No caso de que algunha das notas dos apartados anteriores  sexa inferior a 3, a avaliación estará

suspensa.

Considerarase aprobado se a cualificación final é igual ou superior a 5.
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Se terán en conta os seguintes aspectos:

- Para que un proxecto ou práctica sexa avaliado positivamente terá que estar rematado no

prazo indicado e debera funcionar. Se non é así a nota máxima será de 4, agás no caso de que o

profesor considere que os alumnos puxeron todo  o  seu esforzo no traballo aínda que non

acadasen o éxito desexado.

- Cando os alumnos traballen en grupo para facer prácticas ou proxectos non todos eles

teñen que levar necesariamente a mesma nota, xa que o profesor fixarase en que grao se

implica cada compoñente do grupo.

- No caso de traballos e exercicios escritos ou en formato dixital, cualificaranse cun 0 se non son

presentados no prazo fixado.

- No caso de que un alumno/a teña unha actitude pouco axeitada durante a realización dun

exame (copiar ou intento de copiar,  empregar  dispositivos  de  axuda  prohibidos,  etc..),

perderá o dereito a continuar coa realización do exame e a cualificación de mesmo será 0.

- Así mesmo, no suposto de que algún alumno ou alumna fixese trampa durante as revisións ou

correccións dos exames tamén será corrixido cunha nota de cero nesa proba.

- A ausencia inxustificada a unha proba escrita implicará un suspenso na avaliación. Se dita

ausencia se xustifica documentalmente nun prazo e condicións axeitados poderá realizar a

proba noutra data que se acordará coa profesora.

- RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS  

O alumnado que non acade unha cualificación positiva nunha avaliación faráselle unha recuperación na

seguinte, que poderá consistir nunha proba escrita, oral, dixital ou un traballo. A nota obtida nesta

recuperación terá unha cualificación real menor para evitar agravios comparativos.

 

- AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA  

A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media das notas das tres avaliacións. Se fose necesario,

farase un redondeo, de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é superior 0,5

e ao inferior se é menor.

A materia pode aprobarse en xuño cunha avaliación suspensa sempre e cando a nota desa avaliación

sexa como mínimo un 4 e a media das tres avaliacións sexa como mínimo un 5.
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- AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA  

- Terá que presentarse á proba final aquel alumno con parte ou toda a materia suspensa, tendo en

conta o seguinte:

◦ Se non acada o 3 nalgunha das avaliacións deberá presentarse á proba final, aínda que a

media aritmética das avaliacións fose maior ou igual a cinco. 

◦ Se o alumno ten notas nas avaliacións  maiores  ou iguais  a tres  pero a súa media é

inferior a cinco tamén deberá presentarse á proba final. 

◦ Se o alumno ten unha única avaliación pendente só terá que recuperar esa parte da

materia. Se ten dous ou máis avaliacións deberá presentarse á proba completa

- A proba final consistirá nun exame escrito ou/e proba dixital, que incluirá exercicios e problemas

similares aos das probas anteriormente propostas e aos realizados a diario na aula.

- En cada nivel avaliaranse fundamentalmente os estándares imprescindibles que aparecen ao final

da programación de cada curso. A estes estándares correspóndelles, xeralmente, unha porcentaxe

de  grao  mínimo  de  consecución  entre  o  70  e  o  100%  pois   constitúen  os  aspectos  máis

instrumentais da materia e os que inciden na resolución de problemas.

- No caso de que algún alumno copiase nalgún exame ou traballo, levará unha nota de cero nesa

proba. Así mesmo, no suposto de que algún alumno ou alumna fixese trampa durante as revisións ou

correccións dos exames tamén será corrixido cunha nota de cero nesa proba.
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TIC. 4º ESO

Nesta materia non se pode considerar a avaliación continua de xeito que si un alumno/a supera a

terceira  avaliación  supere  o  curso,  xa  que  os  contidos  de  cada  unha  das  avaliacións  son

independentes das outras. De tódolos xeitos, terase en conta a progresión do alumnado ao longo do

curso.

- CUALIFICACIÓN DE CADA AVALIACIÓN  

O resultado da nota en cada avaliación resulta do truncamento da cualificación decimal obtida

segundo as seguintes porcentaxes. 

 60% da nota en cada avaliación:

 Probas de avaliación. Poderán realizarse varias probas escritas ou/e de xeito

dixital por avaliación, a menos que o profesorado considere oportuno substituílas

por  proxectos  ou traballos  que deberán ser  inescusablemente  entregados  en

tempo e forma.

 40% da nota en cada avaliación:

Realización de tarefas,  actividades,  exercicios,  etc asignados diariamente  e

entregados dentro dos prazos establecidos

Traballos e proxectos

Utilización do equipamento informático e o software.

 Cumprimento das normas básicas de mantemento do material e de seguridade na aula

de informática

Considerarase aprobado se a cualificación final é igual ou superior a 5
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Se terán en conta os seguintes aspectos:

- O peso de cada nota individual nos diferentes apartados gardara relación co numero

de sesións invertidas no traballo da materia.

- No caso de que algunha das notas individuais sexa inferior a 3, a avaliación estará suspensa.

- Para que un proxecto ou práctica sexa avaliado positivamente terá que estar rematado no

prazo indicado.

- Cando os alumnos traballen en grupo para facer prácticas ou proxectos non todos eles

teñen que levar necesariamente a mesma nota, xa que o profesor ou profesora fixarase en

que grao se implica cada compoñente do grupo.

- No caso de traballos e exercicios escritos ou en formato dixital, cualificaranse cun 0 se non

son presentados no prazo exixido polo profesor.

- No caso de que un alumno/a teña unha actitude pouco axeitada durante a realización

dun exame (copiar ou intento de copiar,  empregar  dispositivos  de axuda prohibidos,

etc..), perderá o dereito a continuar coa realización do exame e a cualificación de mesmo

será 0.

-  Así  mesmo,  no  suposto  de  que  algún  alumno ou alumna fixese trampa durante as

revisións ou correccións dos  exames tamén será corrixido cunha nota de cero nesa

proba.

- A ausencia inxustificada a unha proba escrita implicará un suspenso na avaliación. Se

dita ausencia se xustifica documentalmente nun prazo e condicións axeitados poderá

realizar a proba noutra data que se acordará coa profesora.

- RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS  

O alumnado que non acade unha cualificación positiva nunha avaliación faráselle unha recuperación na

seguinte, que poderá consistir nunha proba escrita, oral, dixital ou un traballo. A nota obtida nesta

recuperación terá unha cualificación real menor para evitar agravios comparativos.

 

- AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA  

A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media das notas das tres avaliacións. Se fose necesario,

farase un redondeo, de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é superior 0,5
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e ao inferior se é menor.

A materia pode aprobarse en xuño cunha avaliación suspensa sempre e cando a nota desa

avaliación sexa como mínimo un 4 e a media das tres avaliacións sexa como mínimo un 5.

- AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA  

- Terá que presentarse á proba final aquel alumno con parte ou toda a materia suspensa, tendo en

conta o seguinte:

 Se non acada o 3 nalgunha das avaliacións deberá presentarse á proba final, aínda que a

media aritmética das avaliacións fose maior ou igual a cinco. 

 Se o alumno ten notas nas avaliacións maiores ou iguais a tres pero a súa media é inferior

a cinco tamén deberá presentarse á proba final. 

 Se o  alumno  ten  unha  única  avaliación  pendente  só  terá  que  recuperar  esa  parte  da

materia. Se ten dous ou máis avaliacións deberá presentarse á proba completa.

- A proba final consistirá nun exame escrito ou/e proba dixital, que incluirá exercicios e problemas

similares aos das probas anteriormente propostas e aos realizados a diario na aula.

- En cada nivel avaliaranse fundamentalmente os estándares imprescindibles que aparecen ao final

da programación de cada curso. A estes estándares correspóndelles, xeralmente, unha porcentaxe

de  grao  mínimo  de  consecución  entre  o  70  e  o  100%  pois   constitúen  os  aspectos  máis

instrumentais da materia e os que inciden na resolución de problemas.

- No caso de que algún alumno copiase nalgún exame ou traballo, levará unha nota de cero nesa

proba. Así mesmo, no suposto de que algún alumno ou alumna fixese trampa durante as revisións ou

correccións dos exames tamén será corrixido cunha nota de cero nesa proba.
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TIC II. 2º BAC

- CUALIFICACIÓN DE CADA AVALIACIÓN  

A avaliación será continua e diferenciada, e a porcentaxe de valoración de cada bloque

especifícase a continuación:

• Adquisición dos contidos (90%):

 Probas escritas.

 Probas prácticas na aula.

Notas e observación diaria do traballo realizado na clase.

 Exposicións orais apoiadas con TICS.

 Traballo na aula e cumplimento das normas de seguridade e hixiene na aula de informática (10%):

Realización de actividades, traballos, tarefas, etc., propostas na aula

  Cumprimento das normas básicas de mantemento do material e de seguridade na aula
de informática

- A nota global da materia calcularase a partir das notas obtidas nestes 2 bloques.

- Para obter a nota do seu grupo de traballo na aula de informática, o/a alumno/a deberá

colaborar activamente co desenrolo das prácticas. De non ser posible a realización de tarefas

grupais,  realizarase  unha  observación  individualizada  máis  detallada  co  fin  de ser o máis

obxectivos posible.

- Ao longo do curso as porcentaxes de valoración dos exames e traballos prácticos serán

postos en coñecemento dos alumnos previamente a cada avaliación.

- AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA  

A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media aritmética das notas das tres avaliacións.

Se fose necesario, farase un redondeo, de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro superior

se o seu valor é superior 0,5 e ao inferior se é menor.

A materia pode aprobarse en xuño cunha avaliación suspensa sempre e cando a nota desa

avaliación sexa como mínimo un 4 e a media das tres avaliacións sexa como mínimo un 5.
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- AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA  

- Terá que presentarse á proba final aquel alumno con parte ou toda a materia suspensa.

-  A  proba  final  consistirá  nun  exame  escrito  ou/e  proba  dixital,  que  incluirá  exercicios  e

problemas similares aos das probas anteriormente propostas e aos realizados a diario na aula.

- En cada nivel  avaliaranse fundamentalmente os estándares  imprescindibles que aparecen ao

final  da  programación  de  cada  curso.  A estes  estándares  correspóndelles,  xeralmente,  unha

porcentaxe de grao mínimo de consecución entre o 70 e o 100% pois  constitúen os aspectos máis

instrumentais da materia e os que inciden na resolución de problemas.

- No caso de que algún alumno copiase nalgún exame ou traballo, levará unha nota de cero nesa

proba. Así mesmo, no suposto de que algún alumno ou alumna fixese trampa durante as revisións

ou correccións dos exames tamén será corrixido cunha nota de cero nesa proba.
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IMAXEN EN SON. 2º BAC

- CUALIFICACIÓN DE CADA AVALIACIÓN  

A avaliación será continua e diferenciada, e a porcentaxe de valoración de cada bloque

especifícase a continuación:

• Adquisición dos contidos (90%):

 Probas escritas.

 Probas prácticas na aula.

Notas e observación diaria do traballo realizado na clase.

 Exposicións orais apoiadas con TICS.

 Traballo na aula e cumplimento das normas de seguridade e hixiene na aula de informática (10%):

Realización de actividades, traballos, tarefas, etc., propostas na aula

  Cumprimento das normas básicas de mantemento do material e de seguridade na aula
de informática

- A nota global da materia calcularase a partir das notas obtidas nestes 2 bloques.

- Para obter a nota do seu grupo de traballo na aula de informática, o/a alumno/a deberá

colaborar activamente co desenrolo das prácticas. De non ser posible a realización de tarefas

grupais,  realizarase  unha  observación  individualizada  máis  detallada  co  fin  de ser o máis

obxectivos posible.

- Ao longo do curso as porcentaxes de valoración dos exames e traballos prácticos serán

postos en coñecemento dos alumnos previamente a cada avaliación.

- AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA  

A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media aritmética das notas das tres avaliacións.

Se fose necesario, farase un redondeo, de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro superior

se o seu valor é superior 0,5 e ao inferior se é menor.

A materia pode aprobarse en xuño cunha avaliación suspensa sempre e cando a nota desa

avaliación sexa como mínimo un 4 e a media das tres avaliacións sexa como mínimo un 5.
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- AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA  

- Terá que presentarse á proba final aquel alumno con parte ou toda a materia suspensa.

-  A  proba  final  consistirá  nun  exame  escrito  ou/e  proba  dixital,  que  incluirá  exercicios  e

problemas similares aos das probas anteriormente propostas e aos realizados a diario na aula.

- En cada nivel  avaliaranse fundamentalmente os estándares  imprescindibles que aparecen ao

final  da  programación  de  cada  curso.  A estes  estándares  correspóndelles,  xeralmente,  unha

porcentaxe de grao mínimo de consecución entre o 70 e o 100% pois  constitúen os aspectos máis

instrumentais da materia e os que inciden na resolución de problemas.

- No caso de que algún alumno copiase nalgún exame ou traballo, levará unha nota de cero nesa proba.

Así  mesmo,  no  suposto  de  que  algún  alumno ou alumna fixese trampa durante as revisións ou

correccións dos exames tamén será corrixido cunha nota de cero nesa proba.
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ORGANIZACIÓN  DAS  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO,  DE
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES.

Este Departamento acorda que o alumnado con materias pendentes seguirá un programa de reforzo
destinado a recuperar as aprendizaxes non adquiridas.

Dito programa de reforzo será levado a cabo e supervisado polo Xefe de Departamento. Consistirá: 

• Na realización dunha serie de actividades, exercicios, problemas ou cuestións correspondentes ós
contidos das materias non superadas

• A superación de exames ou probas baseados nelas

As actividades,  que  estarán a  disposición  do alumnado a  partir  do  10 de  setembro  de  2022,  serán
realizadas polo alumno ó longo do ano. 

Para a recuperación da materia pendente, o alumno deberá:

• Entregar as actividades correspondentes ós contidos das materias non superadas

• Obter unha cualificación igual ou superior a 5 nas probas ou exames realizados. 

Os mínimos esixibles aos que se referirán os citados exames son os especificados na programación
didáctica do curso 2021-2022

- AVALIACIÓN ORDINARIA  

Se nalgún dos exames de avaliación a nota non supera o 3, ou ben se a nota media é inferior a 5, o alumno
deberá realizar un exame ordinario, na data que dispoña o centro educativo. 

Este exame será redactado polo Xefe de Departamento a partir dos mínimos esixibles establecidos na
programación didáctica do curso 2021 - 22.

Estas probas serán cualificadas de 0 a 10 puntos e consideraranse superadas se a puntuación obtida é 
igual ou superior a 5. 

O alumno deberá realizar un exame por cada unha das materias pendentes que non teña superadas. 
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- AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA  

Terá que presentarse á proba final aquel alumno con parte ou toda a materia suspensa.

A proba final consistirá nun exame escrito ou/e proba dixital, que incluirá exercicios e problemas

traballados no pan de recuperación.

Esta proba será cualificada de 0 a 10 puntos e consideraranse superada se a puntuación obtida é igual ou 

superior a 5.

Xefa do departamento de Tecnoloxía no curso 2022/23.

Asdo: M.ª Teresa Rego Sanmartín 

Xefa do Departamento Tecnoloxia
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