
CRITERIOS DE AVALIACIÓN,
CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN PARA 2º,
3º E 4º ESO TECNOLOXÍA, CURSO 2019-20

7.CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
DO ALUMNADO.

7.1 EN CADA AVALIACIÓN TRIMESTRAL E NA CONVOCATORIA
ORDINARIA DE XUÑO.

Para proceder á avaliación dun alumno/a teremos en conta os

parámetros xa mencionados no Apartado 4. En concreto:

Procedemento que se seguirá para cada Avaliación trimestral:

Para a avaliación trimestral se empregarán os seguintes catro Apartados:

Apartado 1. Observación de adquisición de contidos coa revisión do

caderno, do uso correcto que se fai do equipamento informático do Centro

e/ou traballos solicitados, e en canto a procedementos e actitudes na aula:

atención, participación, comportamento respectuoso cos compañeiros e co

profesorado, traer a clase o material didáctico correspondente.Valorarase este

apartado un 20% da nota da avaliación.

Apartado 2. Traballo no Taller de Tecnoloxía -relativo ao respecto polas

normas de seguridade e operación e a entrega dos proxectos-, e/ou na Aula
de Informática -relativo á observación de hábitos correctos no uso dos

equipamentos informáticos e na subida de contidos á rede, e entrega do

traballo proposto polo profesor. Valorarase este apartado un 20% da nota da
avaliación.

Apartado 3. Entrega dos traballos propostos e/ou probas escritas. Estas
probas avaliaranse de 0 a 10 puntos. Valorarase este apartado un 60% da



nota da avaliación. Os traballos incluirán o valor do peso correspondente ós

estándares tratados. Algúns destes traballos serán de factura individual e

outros poderán ser realizados en colaboración de varios alumnos. Pero no

caso manifesto de que os traballos non foran feitos polo alumno ou grupo,

deberán ser repetidos baixo pena de que sexan avaliados coa menor

puntuación.

Nota 1: No caso de non ter utilizado o Taller nalgún trimestre, e por tanto non
ter nota do apartado 2, valorarase o apartado 3 nun 80% para o peso da nota

da avaliación.

Nota 2: Os traballos (individuais ou grupais) deben ser entregados no prazo

que se indique durante o curso. En caso contrario a avalaición estará

suspensa.

Nota 3: En caso de que un alumno acade unha cualificación inferior a 3

nalgún dos Apartados (1, 2 ou 3) anteriores, a avaliación correspondente

estará suspensa.

Os alumnos serán informados do método de Avaliación empregado a

principios de curso, e recordado cantas veces sexa necesarias ao longo das

tres avaliacións ordinarias. E estarán a disposición deles as tablas Excel do

seu progreso individual, tanto inter-trimestral como final, de forma que a

interacción do proceso ensino-aprendizaxe sexa transparente e óptima.

En cada avaliación trimestral, obterase a media dos traballos do Apartado

4 encargados nesa avaliación.

Para obter a nota de cada Avaliación aplicaranse dúas fórmulas:

Nota Avaliación (1ª, 2ª ou 3ª) = (Nota media dos traballos do Apartado 3) *0,6 + (Nota do

Taller do Apartado 2)*0,2 + (Nota da adquisición de contidos do Apartado 1)*0,2

Nota Final da Avaliación correspondente (1ª, 2ª ou 3ª; é decir, a Nota que constará no Boletín)

= Redondeo da Nota Avaliación á cifra enteira na escala 1 a 10.

(Aclaración e exemplos sobre o Redondeo que se aplicará:

Caso 1: Nota Avaliación > 5,49, logo Nota Final de Avaliación correspondente = 6



Caso 2: Nota Avaliación <= 5,49, logo Nota Final de Avaliación correspondente = 5

As outras cifras serán tratadas de similar maneira.)

Superarán a avaliación: os alumnos con Nota Final da Avaliación

correspondente igual ou superior a 5.

Para obter a nota final do mes de Xuño consideraremos que a 1ª

Avaliación ten un peso final do 33,33%, a 2ª Avaliación ten un peso do 33,33%

e a 3ª Avaliación ten un peso do 33,33% na nota final de Xuño.

Matematicamente expresada, a nota de Xuño se calculará en base a estas

dúas fórmulas:

Nota Xuño = (Nota Avaliación 1ª) * 0,3333 + (Nota da 2ª Avaliación 2ª) * 0,3333 + (Nota

da 3ª Avaliación 3ª) * 0,3333

Nota Final de Xuño (é decir, a Nota que constará no Boletín) = Nota Xuño redondeando á

cifra enteira na escala 1 a 10.

(Aclaración e exemplos sobre o Redondeo que se aplicará:

Caso 1: Nota Avaliación > 5,49, logo Nota Final de Avaliación correspondente = 6

Caso 2: Nota Avaliación <= 5,49, logo Nota Final de Avaliación correspondente = 5

As outras cifras serán tratadas de similar maneira.)

Superarán a avaliación final de Xuño: os alumnos con Nota Final de Xuño

igual ou superior a 5.

Recuperación dunha Avaliación suspensa:

Os alumnos teñen dereito a recuperar a/as avaliacións que teñan

suspensas ao longo do curso. É condición indispensable que mostren

interese manifesto por recuperala, pois se se observa que, a pesar de



recordárllelo, non se preocupan por entregar os traballos no plazo dado, a

Avaliación estará suspensa.

O método de recuperación consistirá en repetir os traballos do Apartado 3

asociados á avaliación correspondente e nos que acadou peor nota e/ou facer

as probas suspensas. No caso de que se fagan e entreguen en plazo, a Nota

Avaliación (1ª, 2ª ou 3ª) que se calculou no seu día será substituída por unha

nova onde o valor do Apartado 3 (Nota media dos traballos do Apartado 3) se

actualiza cos novos valores. A partir de ahí se tomará esta nota para os

cálculos da nota final de Xuño.

7.2 NA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.

O alumnado que non acade os obxectivos mínimos en xuño, deberá

realizar en setembro un exame final con cuestións sobre tódolos Estándares

de Aprendizaxe abordados durante o curso. A final de curso se explicarán qué

Estándares serán abordados no proba (en correlación cos que deu tempo e

foron tratados ao longo do curso) e o peso de cada un deles. Escribirase unha

proba para unha duración aproximada de unha hora e será custodiada no

Departamento de Xuño ata Setembro, cando se convoque a proba polo

Centro.

A non presentación ao exame implica que o alumno/a figurará na acta de

setembro con NON PRESENTADO.

Para a nota de Setembro, e de forma similar ao acontecido en Xuño:

Nota Final de Setembro (é decir, a Nota que constará no Boletín) = Nota do exame de

Setembro redondeando á cifra enteira na escala 1 a 10.

(Aclaración e exemplos sobre o Redondeo que se aplicará:



Caso 1: Nota do exame Setembro > 5,49, logo Nota Final de Setembro = 6

Caso 2: Nota do exame Setembro <= 5,49, logo Nota Final de Setembro = 5

As outras cifras serán tratadas de similar maneira.)

7.3 PERDA DA AVALIACIÓN CONTINUA.

O alumnado que segundo os criterios recollidos no Regulamento de

Réxime Interior, perda o dereito a avaliación continua, será avaliado soamente

na convocatoria ordinaria de xuño cun exame final con cuestións sobre

tódolos Estándares de Aprendizaxe abordados durante o curso. Este exame

celebrarase o último día lectivo no horario que se publicará na porta da aula

de tecnoloxía.

Se o alumno/a que perdeu o dereito a avaliación continua, asiste a

clase, porá participar xunto cos outros compañeiros/as nos proxectos e

actividades de grupo e tamén poderá entregar os traballos establecidos que

lle serán corrixidos pero non avaliados.
Na nota final de xuño terase en conta o traballo desenvolvido polo alumno/a que
perdeu a avaliación continua, se ben terá que facer de maneira obrigatoria o exame
final.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN,
CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN PARA 4º,

1ºBACH, 2BACHº TIC E 1ºESO
PROGRAMACIÓN, CURSO 2019-20

7.CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
DO ALUMNADO.

7.1 EN CADA AVALIACIÓN TRIMESTRAL E NA CONVOCATORIA
ORDINARIA DE XUÑO.



Para proceder á avaliación dun alumno/a teremos en conta os

parámetros xa mencionados no parágrafo 4. En concreto:

Procedemento que se seguirá para cada Avaliación trimestral:

Para a avaliación trimestral se empregarán os seguintes catro Apartados:

Apartado 1. Observación de adquisición de contidos coa revisión do

caderno, do uso correcto que se fai do equipamento informático do Centro

e/ou traballos solicitados, e en canto a procedementos e actitudes na aula:

atención, participación, comportamento respectuoso cos compañeiros e co

profesorado, traer a clase o material didáctico correspondente.Valorarase este

apartado un 20% da nota da avaliación.

Apartado 2. Traballo na Aula de Informática -relativo á observación de

hábitos correctos no uso dos equipamentos informáticos e na subida de

contidos á rede, e entrega do traballo proposto polo profesor. Valorarase este

apartado un 20% da nota da avaliación.

Apartado 3. Entrega dos traballos propostos e/ou probas escritas. Estas
probas avaliaranse de 0 a 10 puntos. Valorarase este apartado un 60% da
nota da avaliación. Os traballos incluirán o valor do peso correspondente ós

estándares tratados. Algúns destes traballos serán de factura individual e

outros poderán ser realizados en colaboración de varios alumnos. Pero no

caso manifesto de que os traballos non foran feitos polo alumno ou grupo,

deberán ser repetidos baixo pena de que sexan avaliados coa menor

puntuación.

Nota 1: Os traballos (individuais ou grupais) deben ser entregados no prazo

que se indique durante o curso. En caso de non entregar os traballos en prazo

a avaliación estará suspensa.



Nota 2: En caso de que un alumno acade unha cualificación inferior a 3

nalgún dos Apartados (1, 2 ou 3) anteriores, a avaliación correspondente

estará suspensa.

Os alumnos serán informados do método de Avaliación empregado a

principios de curso, e recordado cantas veces sexa necesarias ao longo das

tres avaliacións ordinarias. E estarán a disposición deles as tablas Excel do

seu progreso individual, tanto inter-trimestral como final, de forma que a

interacción do proceso ensino-aprendizaxe sexa transparente e óptima.

En cada avaliación trimestral, obterase a media dos traballos do Apartado

3 encargados nesa avaliación.

Para obter a nota de cada Avaliación aplicaranse dúas fórmulas:

Nota Avaliación (1ª, 2ª ou 3ª) = (Nota media dos traballos do Apartado 3) * 0,7 + (Nota de

adquisición de contidos Apartado 2)* 0,3

Nota Final da Avaliación correspondente (1ª, 2ª ou 3ª; é decir, a Nota que constará no Boletín)

= Redondeo da Nota Avaliación á cifra enteira na escala 0 a 10.

(Aclaración e exemplos sobre o Redondeo que se aplicará:

Caso 1: Nota Avaliación > 5,49, logo Nota Final de Avaliación correspondente = 6

Caso 2: Nota Avaliación <= 5,49, logo Nota Final de Avaliación correspondente = 5

As outras cifras serán tratadas de similar maneira.)

Superarán a avaliación: os alumnos con Nota Final da Avaliación

correspondente igual ou superior a 5.

Para obter a nota final do mes de Xuño consideraremos que a 1ª

Avaliación ten un peso final do 33,33%, a 2ª Avaliación ten un peso do 33,33%

e a 3ª Avaliación ten un peso do 33,33% na nota final de Xuño.



Matematicamente expresada, a nota de Xuño se calculará en base a estas

dúas fórmulas:

Nota Xuño = (Nota Avaliación 1ª) * 0,3333 + (Nota da 2ª Avaliación 2ª) * 0,3333 + (Nota

da 3ª Avaliación 3ª) * 0,3333

Nota Final de Xuño (é decir, a Nota que constará no Boletín) = Nota Xuño redondeando á

cifra enteira na escala 0 a 10.

(Aclaración e exemplos sobre o Redondeo que se aplicará:

Caso 1: Nota Avaliación > 5,49, logo Nota Final de Avaliación correspondente = 6

Caso 2: Nota Avaliación <= 5,49, logo Nota Final de Avaliación correspondente = 5

As outras cifras serán tratadas de similar maneira.)

Para obter a nota final do mes de Xuño consideraremos que a 1ª

Avaliación ten un peso final do 33,33%, a 2ª Avaliación ten un peso do 33,33%

e a 3ª Avaliación ten un peso do 33,33% na nota final de Xuño.

Matematicamente expresada, a nota de Xuño se calculará en base a estas

dúas fórmulas:

Nota Xuño = (Nota Avaliación 1ª) * 0,3333 + (Nota da 2ª Avaliación 2ª) * 0,3333 + (Nota

da 3ª Avaliación 3ª) * 0,3333

.

(Aclaración e exemplos sobre o Redondeo que se aplicará:

Caso 1: Nota Avaliación > 5,49, logo Nota Final de Avaliación correspondente = 6

Caso 2: Nota Avaliación <= 5,49, logo Nota Final de Avaliación correspondente = 5

As outras cifras serán tratadas de similar maneira.)

Superarán a avaliación final de Xuño: os alumnos con Nota Final de Xuño

igual ou superior a 5.

Recuperación dunha Avaliación suspensa:



Os alumnos teñen dereito a recuperar a/as avaliacións que teñan

suspensas ao longo do curso. É condición indispensable que mostren

interese manifesto por recuperala, pois se se observa que, a pesar de

recordárllelo, non se preocupan por entregar os traballos no plazo dado, a

Avaliación estará suspensa.

O método de recuperación consistirá en repetir os traballos do Apartado 2

asociados á avaliación correspondente e nos que acadou peor nota e/ou facer

as probas suspensas. No caso de que se fagan e entreguen en plazo, a Nota

Avaliación (1ª, 2ª ou 3ª) que se calculou no seu día será substituída por unha

nova onde o valor do Apartado 3 (Nota media dos traballos do Apartado 3) se

actualiza cos novos valores. A partir de ahí se tomará esta nota para os

cálculos da nota final de Xuño.

7.2 NA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.

O alumnado que non acade os obxectivos mínimos en xuño, deberá

realizar en setembro un exame final con cuestións sobre tódolos Estándares

de Aprendizaxe abordados durante o curso. A final de curso se explicarán qué

Estándares serán abordados na proba (en correlación cos que deu tempo e

foron tratados ao longo do curso) e o peso de cada un deles. Escribirase unha

proba para unha duración aproximada de unha hora e será custodiada no

Departamento de Xuño ata Setembro, cando se convoque a proba polo

Centro.

A non presentación ao exame implica que o alumno/a figurará na acta de

setembro con NON PRESENTADO.

Para a nota de Setembro, e de forma similar ao acontecido en Xuño:

Nota Final de Setembro (é decir, a Nota que constará no Boletín) = Nota do exame de

Setembro redondeando á cifra enteira na escala 0 a 10.

(Aclaración e exemplos sobre o Redondeo que se aplicará:

Caso 1: Nota do exame Setembro > 5,49, logo Nota Final de Setembro = 6



Caso 2: Nota do exame Setembro <= 5,49, logo Nota Final de Setembro = 5

As outras cifras serán tratadas de similar maneira.)

7.3 PERDA DA AVALIACIÓN CONTINUA.

O alumnado que segundo os criterios recollidos no Regulamento de

Réxime Interior, perda o dereito a avaliación continua, será avaliado soamente

na convocatoria ordinaria de xuño cun exame final con cuestións sobre

tódolos Estándares de Aprendizaxe abordados durante o curso. Este exame

celebrarase o último día lectivo no horario que se publicará na porta da aula

de tecnoloxía.

Se o alumno/a que perdeu o dereito a avaliación continua, asiste a

clase, porá participar xunto cos outros compañeiros/as nos proxectos e

actividades de grupo e tamén poderá entregar os traballos establecidos que

lle serán corrixidos pero non avaliados.

Na nota final de xuño terase en conta o traballo desenvolvido polo

alumno/a que perdeu a avaliación continua, se ben terá que facer de maneira

obrigatoria o exame final.


