
DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 

Avaliación 

 Procedementos:  

• Teranse en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores.  

• O  alumnado pode mellorar a súa cualificación coas actividades realizadas neste último 

trimestre. Para elo valoraranse as destrezas acadadas coa corrección das tarefas 

encomendadas  periódicamente aos alumnos.  

 

 Instrumentos: 

• Probas realizadas no ordenador con software específico da materia  proporcionado  ao alumnado 

• Actividades  telemáticas realizadas polo alumnado relacionados cos estándares  de 

aprendizaxe mínimos relacionados na programación. 

• Participación e interacción co profesor: consulta de dúbidas, visualización do material  que 

se lles  envía,  resposta aos correos e entrega de actividades en prazo. 

 

Cualificación final 

 Distinguiremos entre alumnado nas seguintes circunstancias: 

• Alumnado que parte coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas  

 A media aritmética  das avaliacións presenciais poderase mellorar (atá un máximo de 1  punto), 

 nunca  empeorar,  coa media obtida na realización de probas de nivel e/ou tarefas de reforzo e 

 ampliación realizadas durante o período do 3º trimestre .  

 Para o cálculo da nota das actividades do 3º trimestre terase en conta: 

 - Entrega en prazo das tarefas (20%) 

 - Resposta aos correos regularmente e interacción co profesor (30%) 

 - Nota das tarefas (50%) 

 O cálculo da nota da avaliación ordinaria será o seguinte: 

 Nota final=((1ªav+2ªav)/2) + 0.1·(Nota 3º trimestre)  

  



• Alumnado que parte coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa  

 Cada unha das avaliacións suspensas poderá recuperarse  (no caso de que non fose posible unha 

 proba presencial en Xuño) mediante unha proba telématica que tería lugar nunha data e hora 

 acordada entre profesor e alumna/o. 

 Para ter a opción de realizar esta proba previamente tería que ter entregadas as tarefas de repaso 

 e reforzo enviadas ao longo do 3º trimestre (salvo que por causa de forza maior xustificada non as 

 puidese entregar). 

 A proba telemática constará de cuestións e problemas similares aos propostos nas tarefas.  

 A calificación da recuperación será a media ponderada entre as notas correspondentes ás tarefas 

 encomendadas (30%) e a proba presencial ou telemática  (70%). 

 Cálculo da nota da avaliación ordinaria :  

 • Se a nota da recuperación é menor de 5  a nota resultante será  a media ponderada entre a 

 máis alta ( 80%) e a máis baixa (20 %) das dúas notas obtidas  (ordinaria presencial no seu 

 momento e recuperación) e substituirá á nota anterior para obter de novo a media da avaliación 

 que será empregada para a obtención da nota final de curso. 

  Nota final=((1ªav+2ªav)/2)  

 •  Se a nota da recuperación é superior a 5  a nota que se usará nesa avaliación recuperada 

 para o cálculo da avaliación ordinaria será 5 salvo no caso seguinte: Se a nota R é igual ou superior 

 a 5 e ademais o alumno/a traballou nas actividades de reforzo e ampliación obterá unha nota 

 media por estas actividades ao igual que o resto dos compañeiros  que  poderá sumar atá 1 punto 

 na nota final .  

 O cálculo da nota da avaliación ordinaria será:  

 Nota final=((1ªav+2ªav)/2) + 0.1·(Nota 3º trimestre)  

 Tendo presente que a nota das avaliacións recuperadas para efectuar o cálculo é un 5. 

 

Proba extraordinaria de setembro 

Realizarase unha proba presencial (se é posible) ou telemática que abarque os mínimos imprescindibles que 

constan no apartado 1 do presente documento. 


